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ZASADY ZAPISÓW NA FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

 

Rekrutacja na wszystkie formy doskonalenia prowadzona  jest przez cały rok. 

Zgłoszenie: zapisanie się na wybraną formę doskonalenia odbywa się przez: 

 elektroniczne wypełnienie karty zgłoszenia on-line na stronie: 

http://www.wodnskierniewice.eu/index.php/informator/zapisy  

 kontakt mailowy: wodn@wodnskiernie.nazwa.pl 

 kontakt telefoniczny tel. 46/833-20-04 wew. 201 

46/833-40-74 wew. 201 

46/832-56-43 wew. 201 

1. Przy zapisach na formy prosimy podawać numer formy z Informatora 

znajdującego się na stronie: http://www.wodnskierniewice.eu 

2. Opłaty prosimy uiszczać na konto Ośrodka: 

PEKAO S.A. I. O w Skierniewicach 22124062921111001069681186 

 W tytule przelewu prosimy podać numer formy wraz z imieniem 

i  nazwiskiem uczestnika szkolenia. 

 W celu wystawienia faktury VAT należy podać: 

a) Dane nabywcy (miasto, gmina) z numerem NIP. 

b) Dane odbiorcy (imię, nazwisko i adres uczestnika szkolenia lub adres 

szkoły/placówki). 

c) Wystawienie faktury za szkolenie jest możliwe wyłącznie w miesiącu, 

w którym dokonano wpłaty. 

Dowód wpłaty prosimy zabrać na szkolenie i przedstawić kierownikowi formy. 

 

http://www.wodnskierniewice.eu/index.php/informator/zapisy
mailto:wodn@wodnskiernie.nazwa.pl
http://www.wodnskierniewice.eu/
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KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez 

właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie 

oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.  

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych 

postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, 

wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, 

nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć 

duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym 

względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.  

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające 

zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, 

zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie 

w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia 

dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz 

poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia 

z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących 

technologie informacyjno-komunikacyjne. 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności 

zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się 

dorosłych. 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za środowisko naturalne. 
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PROPOZYCJE FORM DOSKONALENIA 

Z OBSZARU KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą 

organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację 

zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.  

Numer 

formy 
Tytuł 

39 Konferencja „Warsztat pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. 

Oferta wydawnictwa MAC” 

105 
Konsultacja zbiorowa „Ewaluacja i modyfikowanie programu 

wychowawczo profilaktycznego szkoły/placówki” 

118 
Warsztaty metodyczne „Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach 

wychowawczych? Budowanie bezpiecznego klimatu społecznego 

w  szkole/klasie” 

120 Konsultacja zbiorowa „Emocje w komunikacji interpersonalnej” 

124 Kurs doskonalący „Program profilaktyczny UNPLUGGED” 
 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych 

postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

Numer 

formy 
Tytuł 

2 
Warsztaty metodyczne Akademia Młodego Nauczyciela "Plan rozwoju 

zawodowego stażysty z uwzględnieniem kierunków polityki 

oświatowej" 

6 Seminarium „Bezpieczeństwo i higiena pracy i nauki” 

10 Warsztaty metodyczne „Mój system wartości” 

20 Seminarium „Opracowanie i wdrożenie programu i innowacji 

pedagogicznej” 

33 
Warsztaty metodyczne „Pytam, pytam, wciąż pytam …, czyli o roli 

dziecięcych pytań w rozwoju poznawczym dziecka w wieku 

przedszkolnym” 

35 Warsztaty metodyczne „Przestrzeń inspiracji dla nauczyciela: od 

bajkoterapii po dramę” 

37 Warsztaty metodyczne „Przestrzeń inspiracji dla nauczyciela: 

arteterapia w pracy z najmłodszym uczniem” 

98 Seminarium „Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie” 

99 Seminarium „Jak tworzyć przedszkole promujące zdrowie” 

102 Warsztaty metodyczne „Planowanie w szkole promującej zdrowie” 
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111 Konsultacja zbiorowa „Asertywność w pracy nauczyciela” 
 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, 

wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, 

nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć 

duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym 

względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.  

Numer 

formy 
Tytuł 

21 Seminarium e-learning „Konkurs Ortograficzny” 

45 

Konsultacja zbiorowa „Rozmowy o uczeniu się i  nauczaniu. Czego 

oczekują uczniowie od nauczyciela na lekcjach historii i  wiedzy 

o  społeczeństwie?” 

47 

Seminarium „Jak przygotować ucznia do udziału w  konkursach 

i  olimpiadach przedmiotowych? Praca z uczniem zdolnym na  

zajęciach z historii i wiedzy o społeczeństwie” 

54 
Seminarium blended - learning stacjonarnie i na platformie Moodle 

WODN Skierniewice „Jak oceniać uczniów na lekcjach historii 

i  wiedzy o społeczeństwie? Ocena dłuższej wypowiedzi” 

62 Warsztaty metodyczne „Porozmawiajmy o historii” 

64 Seminarium blended - learning na platformach MS Teams i Moodle 

„Wykorzystanie ofert muzealnych do prowadzenia zajęć z  historii” 

126 „Kurs na kierownika wycieczek szkolnych” 
 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej 

pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, 

wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. 

Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych 

oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne. 

Numer 

formy 
Tytuł 

23 Warsztaty metodyczne „Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

i  indywidualizacja nauczania” 

24 
Konsultacja zbiorowa „Praca z dzieckiem wysoko wrażliwym 

w  przedszkolu - wspieranie zdrowia dziecka w środowisku edukacyjnym 

i  rodzinnym” 



7 

 

25 
Warsztaty metodyczne „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z autyzmem, 

w  tym z zespołem Aspergera” 

38 Warsztaty metodyczne „Gry i zabawy w nauczaniu matematyki 

w  edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem TIK” 

48 Konsultacja zbiorowa „Organizacja zajęć czytelniczych dla uczniów 

z  niepełnosprawnościami” 

75 Seminarium „Gamifikacja. Webquest. Odwrócona klasa Nowoczesne 

metody edukacji i e–edukacji z matematyki” 

78 Konsultacja zbiorowa „Uzależnienia behawioralne - rozpoznanie 

i  wsparcie ucznia” 

85 Seminarium „Planowanie i organizacja pracy z zespołem klasowym 

o  zróżnicowanym poziomie i potrzebach edukacyjnych” 

103 Seminarium „Wspomaganie wychowawczej roli rodziny w trosce 

o  zdrowie psychiczne dziecka w duchu poglądów Jespera Juula?” 

121 Kurs doskonalący „Dziecko z zaburzeniami lękowymi w przedszkolu 

i  szkole” 
 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności 

zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się 

dorosłych. 

Numer 

formy 
Tytuł 

18 
Konsultacje zbiorowe „Konkurs literacki Literatura zaklęta w leśnych 

wersach” 

92 Konsultacja zbiorowa „Zmiany w organizacji egzaminu zawodowego” 

93 Seminarium „Jak zorganizować praktyczną naukę zawodu 

u  pracodawcy?” 

96 Warsztaty metodyczne „Pozaszkolne formy kształcenia zawodowego” 
 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

Numer 

formy 
Tytuł 

34 Zajęcia otwarte „Zimowe wiersze” 

127 „Kurs na wychowawcę wypoczynku” 

128 „Kurs na kierownika wypoczynku” 
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KATALOG SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH 
 

Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką oświatową, awans zawodowy: 

1. Nadzór pedagogiczny w szkole (ewaluacja, kontrola, wspomaganie, 

monitorowanie) – wszystkie typy szkół/placówek 

2. Rozwój nauczyciela w świetle przepisów dotyczących awansu zawodowego 

3. Ewaluacja wewnętrzna/zewnętrzna 

4. Jak przygotować radę pedagogiczną do konstruowania programów 

nauczania? 

5. Prawne aspekty pracy nauczyciela a prawa dziecka i ucznia 

6. Planowanie rozwoju szkoły w kontekście zapewnienia wysokiej jakości 

kształcenia 

7. Zadania opiekuna stażu 

8. Obowiązki nauczyciela – wychowawcy wynikające z przepisów prawa 

oświatowego  

9. Wykorzystanie autoewaluacji w pracy nauczyciela i dyrektora szkoły 

do planowania rozwoju zawodowego 

10. Organizacja współpracy szkoły/placówki z rodzicami 

11. Ocena pracy nauczyciela 

 

Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela: 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach 

ponadpodstawowych 

2. Zasady oceniania i wymagania edukacyjne  

3. Edukacja włączająca w szkole/placówce 

4. Metoda projektu w praktyce szkolnej  

5. Arteterapia/bajkoterapia w praktyce przedszkolnej 

6. Rozwijamy kompetencje kreatywne w szkole, czyli nauczanie przez 

doświadczenie 

7. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera 

8. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne 

9. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych 

10. TIK w przedszkolu 

11. MS Teams i Office 365 w pracy na odległość 

12. Nowoczesne metody i techniki motywujące do uczenia się 

13. Jak pomóc dzieciom osiągnąć sukces w edukacji? 
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14. Metoda projektu w obecnym systemie edukacyjnym 

15. Model pracy z uczniem zdolnym 

16. Organizacja i przeprowadzenie nowego egzaminu zawodowego 

 

Wychowanie, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wszechstronny rozwój 

ucznia: 

1. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki – ewaluacja 

i modyfikacja 

2. Działania wychowawcze szkoły – planowanie i realizacja 

3. Jak kształtować postawy obywatelskie i patriotyczne uczniów? 

4. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm 

społecznych 

5. Rozwijanie zdolności i talentów (ze wskazaniem przez zamawiającego 

rodzaju uzdolnień) 

6. Jak tworzyć bezpieczny klimat w klasie i w szkole? 

7. Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami – jak powstają stereotypy i uprzedzenia?  

8. Wpływ emocji na zachowanie uczniów i nauczycieli  

9. Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda 

konstruktywnej konfrontacji  

10. Rodzice partnerami szkoły – budowanie relacji, rozwijanie współpracy, 

pokonywanie trudności 

11. Sztuka skutecznego porozumiewania się i jej wpływ na budowanie 

przyjaznego klimatu szkoły 

12. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne wszystkim uczniom z uwzględnieniem 

zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

 

Bezpieczeństwo/Profilaktyka: 

1. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych w praktyce 

szkolnej 

2. Bezpieczeństwo pracy na platformie zdalnego nauczania 

3. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów?  

4. Jak skutecznie bronić się przed wypaleniem zawodowym? 

5. Pierwsza pomoc przedmedyczna 

6. Emisja i higiena głosu nauczyciela 

 

Organizacja kształcenia zawodowego: 

1. Modelowanie oferty programowej w kształceniu zawodowym 
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2. Zasady realizacji projektów dla szkół zawodowych współfinansowanych 

z EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 

3. Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia 

4. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym 

uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych 

5. Organizacja i przeprowadzenie nowego egzaminu zawodowego 

 

Szanowni Państwo, 

tematyka rad szkoleniowych może ulec modyfikacji w zależności od potrzeb 

szkoły/placówki oświatowej. 

 

Zamówienie szkolenia rady pedagogicznej 

 

1. Zamawiający składa pisemny wniosek wg wzoru dostępnego na stronie  

internetowej Ośrodka: www.wodnskierniewice.eu (patrz Druki do pobrania  na 

końcu Informatora). 

2. Wypełniony wniosek Zamawiający przesyła pocztą tradycyjną lub e-mailem na 

adres Ośrodka: wodn@wodnskiernie.nazwa.pl 

3. Koszt szkolenia rady pedagogicznej:  

 do 6 godz. dydaktycznych – 700 zł 

 powyżej 6 godz. dydaktycznych – 1400 zł 

 
 

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty! 

 

 

http://www.wodnskierniewice.eu/
mailto:wodn@wodnskiernie.nazwa.pl
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SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK 

Lp. Tytuł/Temat sieci 
Ramy czasowe sieci/termin 

spotkania organizacyjnego 
Koordynator sieci 

1. 
Jak zachęcić uczniów 

do  wolontariatu? 
wrzesień 2021 roku – sierpień 2022 roku Anna Stefaniak 

a.stefaniak@wodnskierniewice.eu 

2. 

Nauczanie przez doświadczenie: 

aktywnie i twórczo na zajęciach 

lekcyjnych i pozalekcyjnych 

wrzesień 2021 roku – sierpień 2022 roku dr Beata Krokocka 
b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

3. Wychowanie i profilaktyka wrzesień 2021 roku – sierpień 2022 roku Marek Rawski 
m.rawski@wodnskierniewice.eu 

4. 
Edukacja zdrowotna – praktyka 

i  promocja zdrowia 
wrzesień 2021 roku – sierpień 2022 roku 

Marzenna 

Piwowar-Zrazek 
m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu 

5. 

Rozwój i awans zawodowy 

nauczycieli we współczesnej 

szkole 

wrzesień 2021 roku – sierpień 2022 roku Elżbieta Masny 
e.masny@wodnskierniewice.eu 

6. 

Metody aktywizujące i ich 

wykorzystanie w kształceniu 

i  rozwijaniu kompetencji 

kluczowych 

wrzesień 2021 roku – sierpień 2022 roku Małgorzata Wrzodak 
m.wrzodak@wodnskierniewice.eu 

7. 

Promocja czytelnictwa – bank 

pomysłów, jak biblioteka może 

zachęcić dzieci do czytania? 

wrzesień 2021 roku – sierpień 2022 roku Małgorzata Wrzodak 
m.wrzodak@wodnskierniewice.eu 

8. 
Uczymy się od siebie, aby innych 

uczyć historii 
wrzesień 2021 roku – sierpień 2022 roku 

Alicja Wachnianin-Męcina 

a.wachnianin@wodnskiernie.nazwa.pl 

9. 
Innowacyjny nauczyciel 

w  edukacji matematycznej 
wrzesień 2021 roku – sierpień 2022 roku 

Justyna Biernacka  

j.biernacka@wodnskiernie.nazwa.pl 

10. 
Matematyczny sukces maturzysty 

zaczyna się w przedszkolu 
wrzesień 2021 roku – sierpień 2022 roku 

Anna Garstka 

anna.garstka@wodnskiernie.nazwa.pl  

11. 

Rozwijanie kreatywności 

uczniów klas młodszych 

z  wykorzystaniem TIK 

wrzesień 2021 roku – sierpień 2022 roku 
Maria Biernat 

m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl  

12. 

Jak pomóc uczniowi osiągnąć 

sukces edukacyjny na lekcjach 

języka angielskiego? 

wrzesień 2021 roku – sierpień 2022 roku 
Anna Kędziora 

a.kedziora@wodnskiernie.nazwa.pl  

13. 

Myślenie komputacyjne 

w  nauczaniu przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych 

wrzesień 2021 roku – sierpień 2022 roku 
Dorota Klucznik 

d.klucznik@wodnskiernie.nazwa.pl  

14. 

Przygotowanie uczniów 

do  egzaminu zawodowego 

w  formule 2019 

wrzesień 2021 roku – sierpień 2022 roku 
Edyta Niedzielska 

e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl 

mailto:a.stefaniak@wodnskierniewice.eu
mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu
mailto:m.rawski@wodnskierniewice.eu
mailto:m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu
mailto:e.masny@wodnskierniewice.eu
mailto:m.wrzodak@wodnskierniewice.eu
mailto:m.wrzodak@wodnskierniewice.eu
mailto:a.wachnianin@wodnskiernie.nazwa.pl
mailto:j.biernacka@wodnskiernie.nazwa.pl
mailto:anna.garstka@wodnskiernie.nazwa.pl
mailto:m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl
mailto:a.kedziora@wodnskiernie.nazwa.pl
mailto:d.klucznik@wodnskiernie.nazwa.pl
mailto:e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl
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15. 

Wychowanie w dwujęzyczności 

w przedszkolu (projekt „Łódzkie 

Dwujęzyczne”) 

wrzesień 2021 roku – sierpień 2022 roku 
Anna Garstka 

Anna Kędziora  

16 Warsztat kreatywnego katechety październik 2021 roku – sierpień 2022 roku Renata Stępniak 

17 Wycieczki przedmiotowe z religii październik 2021 roku – sierpień 2022 roku Renata Stępniak 

18 

Budowanie więzi 

interpersonalnych katechety 

z uczniami 

wrzesień 2021 roku – sierpień 2022 roku Ks. Roman Sękalski 
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WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach zaprasza  

dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu miasta Skierniewice oraz 

powiatów skierniewickiego, rawskiego i łowickiego do korzystania z nowego 

modelu wsparcia rozwoju – Wspomaganie szkoły/placówki oświatowej. 

Oferujemy: 

 pomoc w rozwiązywaniu  indywidualnych  potrzeb szkoły/placówki oraz 

wykonywaniu zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej 

państwa, 

 współdziałanie w diagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki we współpracy 

z dyrektorem i nauczycielami, 

 wspieranie w zakresie planowania, realizacji  i ewaluacji  działań służących 

rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów. 

Organizujemy: 

 wsparcie w zakresie diagnozowania potrzeb i planowania działań służących 

ich zaspokojeniu, 

 formy doskonalenia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb 

szkoły/placówki,  

 konsultacje indywidualne i zespołowe, w tym on-line oraz zapewniamy 

dostęp do informacji pedagogicznej, 

 sieci przedmiotowe lub problemowe dla kadry kierowniczej i nauczycieli, 

 płaszczyznę do promocji osiągnięć oraz upowszechniania przykładów 

dobrych praktyk szkół/placówek objętych wspomaganiem. 

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy realizację szkoleń w formie: 

 seminariów 

 warsztatów metodycznych 

 konsultacji zbiorowych 

 konsultacji indywidualnych 

 rad szkoleniowych 
 

Dyrektor szkoły/placówki zainteresowany wspomaganiem proszony jest o przesłanie 

ZGŁOSZENIA. 

Wzór zgłoszenia jest dostępny do pobrania na stronie WODN pod adresem: 

http://www.wodnskierniewice.eu/index.php/kompleksowe-wspomaganie-pracy-szkol 

(patrz Druki do pobrania  na końcu Informatora) 

http://www.wodnskierniewice.eu/index.php/kompleksowe-wspomaganie-pracy-szkol
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Nr formy:  1 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą  

Adresaci: Nauczyciele mianowani i dyplomowani zainteresowani pełnieniem 

funkcji kierowniczych w szkołach/placówkach oświatowych  

Zakres tematyczny:  

 Przywództwo edukacyjne w szkole. 

 Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.  

 Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku. 

 Zarządzanie zasobami ludzkimi. 

 Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym. 

 Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.  

Tematyka kursu jest zgodna z Ramowym Planem i Programem Kursu 

Kwalifikacyjnego z Zakresu Zarządzania Oświatą zatwierdzonego przez 

MEN  

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji 

zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Kadra zatwierdzona przez Dyrektora Delegatury Kuratorium 

Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach  

Liczba godzin: 210 

Koszt: 1600 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy i uzyskaniu zgody Dyrektora 

Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach, 

m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu  

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 
 

mailto:m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Nr formy: 2 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne b-learning „Akademia Młodego 

Nauczyciela - Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty z uwzględnieniem 

kierunków polityki oświatowej” 

Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego 

Zakres tematyczny:   

 Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela stażysty. 

 Konstruowanie Planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie 

awansu zawodowego 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 14 – 30 września 2021 roku  

14 września 2021 roku – spotkanie stacjonarne w WODN w Skierniewicach, 

ul. Batorego 64D lub Platforma MS Teams, godz. 15
00

, 

15 – 30 września 2021 roku – Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

 

Nr formy: 3 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium blended „Awans zawodowy nauczyciela 

geografii” 

Adresaci: Nauczyciele geografii wszystkich typów szkół i placówek oraz osoby 

zainteresowane tematem 
Zakres tematyczny: 

 Podstawa prawna. 

 Zmiany w awansie zawodowym od 1 września 2019 roku. 

 Obowiązki opiekuna stażu. 

 Obowiązki nauczyciela stażysty. 

 Obowiązki nauczyciela kontraktowego. 

 Obowiązki nauczyciela mianowanego. 

 Obowiązki dyrektora. 

 Sprawozdanie nauczyciela. 

 Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela. 

 Konsultacje indywidualne poprzez forum. 

Kierownik formy: Dorota Klucznik – nauczyciel-doradca metodyczny geografii 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Dorota Klucznik  

Liczba godzin: 20 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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I grupa - 15 września 2021 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach 

ul. Batorego 64D  

II grupa - 20 maja 2022 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach 

ul. Batorego 64D 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 4 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne na platformie Moodle „Opiekun 

stażu – nowe zadania” 
Adresaci: Opiekunowie stażu, nauczyciele zainteresowani  powyższą tematyką 

Zakres tematyczny:   

 Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli. 

 Zadania opiekuna stażu wynikające z przepisów prawa. 

 Obowiązki opiekuna stażu. 

 Zasady sporządzania projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela 

za  okres stażu. 

Kierownik formy: Anna Stefaniak – nauczyciel konsultant ds. organizacji 

i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak  

Liczba godzin: 30  

Koszt: 40 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 23 września – 11 listopada 2021 roku, Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 5 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium b-leaening „Procedura awansu zawodowego 

ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela dyplomowanego” 

Adresaci: Szkolenie dla dyrektorów (na stanowisku do dwóch lat) 

Zakres tematyczny:  

 Przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu awansu zawodowego 

nauczycieli. 

 Przedstawienie odpowiedzi na najczęściej zgłaszane przez dyrektorów 

i  nauczycieli pytania dotyczące zdobywania kolejnych stopni awansu. 

 Minimalizacja ryzyka wystąpienia nieprawidłowości podczas wykonywania 

czynności związanych z awansem zawodowym. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie 

awansu zawodowego 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 20 zł  

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Termin i miejsce rozpoczęcia: 27 września 2021 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D oraz Platforma Moodle WODN 

w Skierniewicach 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 6 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Bezpieczeństwo i higiena pracy i nauki”  

Adresaci: Dyrektorzy rozpoczynający pracę oraz inni zainteresowani tematyką szkolenia 

Zakres tematyczny:  

 Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy i sprawującego opiekę nad 

uczniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki. 

 Prawa i obowiązki pracownika szkoły. 

 Obowiązki osób kierujących pracownikami.  

 Odpowiedzialność dyrektora szkoły/placówki. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji 

zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek   

Liczba godzin: 5 

Koszt: 10 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 września 2021 roku, godz. 15
00

, WODN 

w  Skierniewicach, ul. Batorego 64D 
Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

 

Nr formy: 7 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne b-learning „Akademia Młodego 

Nauczyciela. Nauczyciel stażysta rozpoczyna awans zawodowy”  

Adresaci: Stażyści ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego  

Zakres tematyczny:   

 Obudowa prawna  dotyczących awansu zawodowego nauczyciela stażysty. 

 Dokumentowanie rozwoju i dorobku zawodowego. 

 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. 

 Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego. 

 Elektroniczne i indywidualne konsultacje indywidualne w zakresie awansu 

zawodowego. 

Kierownik  formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie 

awansu zawodowego 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 4 – 15 października 2021 roku 

4 października 2021 roku, godz. 15
00

, Platforma MS Teams, 

5 – 15 października 2021 roku Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Nr formy: 8 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium na platformie MS Teams „Odpowiedzialność 

porządkowa i dyscyplinarna nauczyciela w szkole/ placówce oświatowej 

w świetle znowelizowanych przepisów” 

Adresaci:  Nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole 

Zakres tematyczny:   

 Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej. 

 Zakres i zasady odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej nauczyciela. 

 Przykłady naruszeń dyscyplinarnych i porządkowych i ich konsekwencje.  

Kierownik  formy: Anna Stefaniak – nauczyciel konsultant ds. organizacji 

i  programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak  

Liczba godzin: 10  

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 20 i 27 października 2021 roku, godz. 15
00

, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 
Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 9 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne blended b-learning „Uzyskanie 

stopnia nauczyciela mianowanego” 

Adresaci: Nauczyciele kontraktowi ubiegający się o stopień nauczyciela 

mianowanego  
Zakres tematyczny:  

 Prawne uwarunkowania awansu zawodowego nauczycieli.  

 Przygotowanie dokumentacji formalnej do komisji egzaminacyjnej.  

 Realizacja stażu i przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego. 

 Elektroniczne i indywidualne konsultacje indywidualne w zakresie awansu 

zawodowego. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie 

awansu zawodowego 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 8 – 20 listopada 2021 roku 

8 listopada 2021 roku - Platforma MS Teams, godz. 15
00

,  

9 – 20 listopada 2021 roku Platforma Moodle WODN w Skierniewicach  

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 10 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne blended „Mój system wartości”  

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek zainteresowani 

tematem  
Zakres tematyczny: 

 Diagnoza własnych potrzeb. 

 Praca indywidualna na wartościach. 

 Budowanie poczucia własnej wartości motywacji wewnętrznej. 

Kierownik formy: Dorota Klucznik – nauczyciel-doradca metodyczny geografii 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Dorota Klucznik  

Liczba godzin: 15 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   

1 grudnia 2021 roku, godz. 16
00

, Zespół Szkół Nr 3 w Skierniewicach, 

ul.  Działkowa 10  

2-15 grudnia 2021 roku, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 11 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne blended b-learning „Uzyskanie 

stopnia nauczyciela dyplomowanego” 

Adresaci: Nauczyciele realizujący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego  

Zakres tematyczny:   

 Procedura prawna dotycząca awansu zawodowego nauczycieli. 

 Ocena dorobku zawodowego. 

 Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela 

dyplomowanego z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej. 

 Konsultacje indywidualne w zakresie przygotowania nauczyciela do 

postępowania kwalifikacyjnego. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie 

awansu zawodowego 

Liczba godzin: 20   

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 6 – 17 grudnia 2021 roku  

6 grudnia 2021 roku – Platforma MS Teams, godz. 15
00

, lub spotkanie 

stacjonarne w WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

7 - 17 grudnia 2021 roku Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 12 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne blended „Przywództwo 

edukacyjne w szkole” 

Adresaci:  Dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne wszystkich typów szkół 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Zakres tematyczny: 

 Zarządzanie a przywództwo. 

 Wartości przywództwa edukacyjnego. 

 Kompetencje przywództwa edukacyjnego. 

 Komunikacja w zespole. 

Kierownik formy: Dorota Klucznik – nauczyciel-doradca metodyczny geografii 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Dorota Klucznik  

Liczba godzin: 10 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 grudnia 2021 roku, godz. 15
00

, Zespół Szkół 

Nr 3 w Skierniewicach, ul Działkowa 10 
Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 13 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna „Ocena pracy a ocena dorobku 

zawodowego” 

Adresaci:  Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych 

Zakres tematyczny:   

 Tryb dokonywania oceny pracy i oceny dorobku zawodowego za okres stażu. 

 Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli - sposoby dokumentowania: 

 arkusze obserwacji, 

 arkusze samooceny, 

 arkusze kontroli. 

 Analiza stopnia realizacji obowiązków nauczyciela.  

Kierownik formy: Anna Stefaniak – nauczyciel konsultant ds. organizacji 

i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach, Anna Stefaniak 

Liczba godzin: 10 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 i 12 stycznia 2022 roku, godz. 14
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

 

Nr formy: 14 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium b-learning „Od nauczyciela kontraktowego 

do mianowanego” 
Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego 

Zakres tematyczny:   

 Podstawa prawna awansu zawodowego. 

 Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Osoby prowadzące: Elżbieta Masny ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie 

awansu zawodowego  

Liczba godzin: 15 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 3 – 15 lutego 2022 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D lub Platforma MS Teams 

4 – 15 lutego 2022 roku Platforma Moodle WODN Skierniewice 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 15 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium b-learning „Awans opiekunów stażu 

i  nauczycieli dyplomowanych” 

Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego 

Zakres tematyczny:   

 Podstawa prawna awansu zawodowego. 

 Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie 

awansu zawodowego 

Liczba godzin: 15 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 14 – 30 marca 2022 roku 

14 marca 2022 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

lub platforma MS Teams 

15 – 30 marca 2022 roku Platforma Moodle WODN Skierniewice 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

 

Nr formy: 16 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium b-learning „Prawo oświatowe w praktyce 

awansującego nauczyciela” 
Adresaci: Nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani  

Zakres tematyczny:   

 Podstawowe akty prawne obowiązujące w oświacie. 

 Prawo wewnątrzszkolne.  

 Poradnik nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego. 

Kierownik  formy: Anna Stefaniak – nauczyciel konsultant ds. organizacji 

i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak 

Liczba godzin: 20  

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 4 i 6 kwietnia 2022 roku, godz. 15
00

,
 
WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Nr formy: 17 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Awans zawodowy – zadania 

dyrektora” 

Adresaci: Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Zakres tematyczny:   

 Przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu awansu zawodowego 

nauczycieli. 

 Minimalizacja ryzyka wystąpienia nieprawidłowości podczas wykonywania 

czynności związanych z awansem zawodowym. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie 

awansu zawodowego 

Liczba godzin: 3 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: w zależności od potrzeb 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy   

 

Nr formy: 129  

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium na platformie Moodle „Autoewaluacja 

w  pracy nauczyciela – jak sprawnie oceniać i planować zmiany w swojej 

pracy” 
Adresaci:  Nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani  

Zakres tematyczny:   

 Formy autoewaluacji. 

 Narzędzia  autoewaluacji.  

 Feedback w pracy nauczyciela. 

 Feedback a motywacja. 

 Modyfikowanie podejmowanych działań.  

Kierownik formy: Anna Stefaniak – nauczyciel konsultant ds. organizacji 

i  programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak  

w Skierniewicach  

Liczba godzin: 30  

Koszt:  40 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 5 stycznia – 10 marca 2022 roku, godz. 15
00

, 

zajęcia on-line na platformie Moodle CRE WŁ WODN w Skierniewicach 

i  platformie MS Teams  

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

 

Nr formy: 130 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Prawa dziecka w przepisach prawa” 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Zakres tematyczny: 

 Co to jest Konwencja o prawach dziecka, do kogo jest skierowana. 

 Założenia Konwencji. 

 Przewodnik po prawach dziecka.  

 Prawo wewnątrzszkolne a prawa dziecka.  

Kierownik formy:  Anna Stefaniak – nauczyciel konsultant ds. organizacji 

i  programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak  

Liczba godzin: 20 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 4 kwietnia – 10 maja 2022 roku, godz. 15
00

, 

zajęcia on-line na platformie Moodle CRE WŁ WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Nr formy: 18 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Konkurs literacki Literatura 

zaklęta w leśnych wersach”  

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 

Zakres tematyczny:   

 Realizacja polityki oświatowej państwa – realizacja 2. i 6. Kierunku polityki 

oświatowej. 

 Założenia i filozofia konkursu literackiego. 

 Realizacja i przebieg konkursu literackiego. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny  

Liczba godzin: 10 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: luty/ marzec 2022 roku    

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

Regulamin Okręgowego Konkursu Literackiego znajduje się na stronie www. 

WODN w zakładce Konkursy 

 

Nr formy: 19 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium b-learning „Akademia Młodego Nauczyciela. 

Stażysta i opiekun stażu wobec wymagań na stopień nauczyciela 

kontraktowego w kontekście kierunków polityki oświatowej” 

Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego 

Zakres tematyczny:   

 Podstawa prawna awansu zawodowego. 

 Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego z 

uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny ekspert komisji kwalifikacyjnych w  zakresie 

awansu zawodowego 

Liczba godzin: 15 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 12 – 20 kwietnia 2022 roku,  

12 kwietnia 2022 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

lub Platforma MS Teams 

13 – 20 kwietnia 2022 roku Platforma Moodle WODN Skierniewicach 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 20 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium b-learning „Opracowanie i wdrożenie 

programu i innowacji pedagogicznej” 
Adresaci: Nauczyciele zainteresowani tematyką szkolenia  

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Zakres tematyczny: 

 Zasady opracowania i wdrażania programów działań edukacyjnych, w tym 

innowacji pedagogicznych z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej. 

 Cele i treści działań edukacyjnych. 

 Ewaluacja działań edukacyjnych. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny  

Liczba godzin: 15 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 29 kwietnia – 6 maja 2022 roku 

29 kwietnia 2022 roku, godz. 15
00

, w WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 

64D lub Platforma Moodle WODN Skierniewicach  

30 kwietnia – 6 maja 2022 roku Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 21 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning „Konkurs Ortograficzny” 

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych 

Zakres tematyczny:   

 Założenia konkursu ortograficznego w szkole podstawowej. 

 Realizacja i przebieg konkursu ortograficznego. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny  

Liczba godzin: 10 

Koszt: Nieodpłatnie   

Termin i miejsce rozpoczęcia: 9 – 10 maja 2022 roku, Platforma Moodle 

WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 
 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

 

Nr formy: 22 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący „Mogę wiele, mimo że mam niewiele lat 

– design thinking, czyli myślenie projektowe w edukacji przedszkolnej 

i  wczesnoszkolnej sprzyjające kształtowaniu postaw zaangażowania 

społecznego” 

Adresaci: Nauczyciele wychowanie przedszkolnego, nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, nauczyciele zainteresowani tematem 
Zakres tematyczny: 

 Czym jest design thinking w edukacji? 

 Walory design thinking, jako metody edukacyjnej. 

 Myślenie projektowe a podstawa programowa. 

 Możliwości i sposoby kształtowania i rozwijania postaw zaangażowania 

społecznego. 

 Praktyczne wykorzystanie design thinking w edukacji przedszkolnej 

i  wczesnoszkolnej. 

Kierownik formy: Anna Garstka – nauczyciel-doradca metodyczny wychowania 

przedszkolnego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Garstka 

Liczba godzin: 20  

Koszt: 60 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 5, 12, 19, 26 października 2021 roku, godz. 15
00

, 

w WODN Skierniewicach, ul Batorego 64D 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 23 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle 

„Dostosowanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacja nauczania”  

Adresaci:  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Zakres tematyczny: 

 Podstawy prawne indywidualizacji i dostosowania wymagań. 

 Dostosowanie wymagań i indywidualizacja. Ocenianie. 

 Wykorzystanie taksonomii i poziomów wymagań do formułowania wymagań 

edukacyjnych. 

 Formułowanie wymagań edukacyjnych. 

Kierownik formy: Maria Biernat – nauczyciel-doradca metodyczny edukacji 

wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Maria Biernat 

Liczba godzin: 20 

Koszt:  20 zł 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 – 26 października 2021 roku, godz. 15
00

, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach, m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 24 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe – webinarium „Praca z dzieckiem 

wysoko wrażliwym w przedszkolu – wspieranie zdrowia dziecka w środowisku 

edukacyjnym i rodzinnym” 
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Zakres tematyczny: 

 Prawidłowości rozwoju emocjonalnego dziecka w wieku 3- 6 lat. 

 Nauczyciel, jako osoba wspierająca emocjonalnie dziecko wysoko wrażliwe. 

 Rodzice  a dziecko wysoko wrażliwe.  

Kierownik formy: Anna Garstka – nauczyciel-doradca metodyczny wychowania 

przedszkolnego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Anna Garstka 

Liczba godzin: 5  

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 listopada 2021 roku, godz. 16
00

, Platforma MS 

Teams  
Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 25 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle 

„Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera” 

Adresaci:  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Zakres tematyczny: 

 Specyfika zachowań uczniów z autyzmem w tym z zespołem Aspergera. 

 Zastosowanie różnorodnych technik i metod motywujących uczniów. 

 Ocenianie uczniów z autyzmem w tym z zespołem Aspergera. 

 Trudne zachowania i skuteczne sposoby reagowania. 

 Przykłady dobrych praktyk. 

Kierownik formy: Maria Biernat – nauczyciel-doradca metodyczny edukacji 

wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Maria Biernat 

Liczba godzin: 20 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 – 30 listopada 2021 roku, godz. 15
00

, Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach, m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

mailto:m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
mailto:m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Nr formy: 26 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne połączone z zajęciami otwartymi 

„Karty pracy, kserówki a/czy kreatywność nauczyciela i dziecka 

w  wychowaniu przedszkolnym kontra szansa na uwzględnienie w procesie 

edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia” 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Zakres tematyczny: 

 Kreatywność i innowacyjność dziecka w wieku przedszkolnym. 

 Jak być kreatywnym i innowacyjnym nauczycielem małego dziecka? 

 W jaki sposób organizować ciekawe i angażujące zajęcia edukacyjne bez kart 

pracy i kserówek? 

 Obserwacja zajęć otwartych. 

Kierownik formy: Anna Garstka – nauczyciel-doradca metodyczny wychowania 

przedszkolnego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Garstka 

Liczba godzin: 15  

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 30 listopada i 8 grudnia 2021 roku, godz. 15
00

, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D,  

14 grudnia 2021 roku, godz. 12
00 

– zajęcia otwarte w oddziale przedszkolnym 

w  Szkole Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 27 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning na platformie Moodle „Metodyka 

układania i rozwiązywania zadań arytmetycznych na etapie edukacji 

wczesnoszkolnej”  

Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Zakres tematyczny: 

 Podział zadań tekstowych. 

 Metody rozwiązywania zadań tekstowych. 

 Metoda nauczania matematyki prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej. 

 Rola zabaw i zadań tekstowych w kształceniu matematycznym dzieci. 

Kierownik formy: Maria Biernat – nauczyciel-doradca metodyczny edukacji 

wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Maria Biernat 

Liczba godzin: 20 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 1 – 15 grudnia 2021 roku, Platforma Moodle 

WODN w Skierniewicach, m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
mailto:m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Nr formy: 28 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle 

„Motoryka duża. Ruch to podstawa i dobra zabawa, czyli ruszam się i uczę” 
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, 

nauczyciele/wychowawcy zainteresowani tematem 
Zakres tematyczny:   

 Umiejętności motoryczne i ich rola w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym. 

 Praktyczne wskazówki, czyli na co zwrócić uwagę, by rozwijać motorykę. 

 Zabawy i ćwiczenia usprawniające motorykę dużą dziecka. 

 Motoryka duża dzieci z autyzmem. 

Kierownik formy: dr Beata Krokocka – nauczyciel konsultant ds. animacji pracy 

twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 1 – 17 grudnia 2021 roku, godz. 15
00

, Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach, b.krokocka@wodnskierniewice.eu  

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 29 

Rodzaj formy i tytuł:  Zajęcia otwarte „Zabawy matematyczne w klasie II” 

Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Zakres tematyczny: 

 Doskonalenie swojego warsztatu  pracy poprzez obserwację lekcji, na których 

wykorzystywane będą różne metody pracy, wspólne omawianie zajęć oraz 

wyciąganie wniosków do dalszej pracy. 

 Wspomaganie nauczycieli w ramach Akademii Młodego Nauczyciela. 

Kierownik formy: Maria Biernat – nauczyciel-doradca metodyczny edukacji 

wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Maria Biernat  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: grudzień 2021 roku, Szkoła Podstawowa nr 9 

w  Skierniewicach, ul. Tetmajera 7, m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

 

Nr formy: 30 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle 

„Nauka czytania i pisania z wykorzystaniem gier i zabaw”  

Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Zakres tematyczny: 

 Przyczyny trudności w czytaniu i pisaniu. 

 Metody nauki czytania. 

 Zasady i metody nauczania ortografii. 

mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
mailto:m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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 Zabawa w życiu dziecka. 

 Przykłady gier i zabaw na lekcjach i zajęciach dodatkowych wspierających 

proces doskonalenia nauki czytania i pisania. 

Kierownik formy: Maria Biernat – nauczyciel-doradca metodyczny edukacji 

wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Maria Biernat 

Liczba godzin: 20 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 – 24 stycznia 2022 roku, godz. 15
00

, Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach, m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 31 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle 

„Motoryka mała. Zabawy wspierające naukę pisania” 
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, 

nauczyciele/wychowawcy zainteresowani tematem 
Zakres tematyczny:   

 Doskonalenie umiejętności chwytu, pisania: 

 zadania i ćwiczenia do zastosowania podczas stymulacji małej motoryki 

dziecka w sytuacjach codziennych i naturalnych (pozaszkolnych), 

 grafomotoryka, czyli zabawy i ćwiczenia usprawniające motorykę małą 

dziecka, 

 pomoce dydaktyczne, techniki plastyczne i masaże. 

 Motoryka mała dzieci z autyzmem. 

Kierownik formy: dr Beata Krokocka – nauczyciel konsultant ds. animacji pracy 

twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  dr Beata Krokocka 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 – 28 stycznia 2022 roku, godz. 15
00

, Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach, b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

 

Nr formy: 32 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle 

„Kreatywny nauczyciel – twórczy uczeń”  

Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Zakres tematyczny: 

 Teorie twórczości. 

 Główne standardy pedagogiki twórczości. 

 Warunki stymulowania postawy twórczej. 

 Rozwijanie kreatywności, twórczości – propozycje ćwiczeń. 

mailto:m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Kierownik formy: Maria Biernat – nauczyciel-doradca metodyczny edukacji 

wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Maria Biernat 

Liczba godzin: 20 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 13 – 27 stycznia 2022 roku, godz. 15
00

, Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach, m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

 

Nr formy: 33 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Pytam, pytam, wciąż pytam …, 

czyli o roli dziecięcych pytań w rozwoju poznawczym dziecka w wieku 

przedszkolnym i podnoszeniu jakości edukacji przedszkolnej” 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Zakres tematyczny: 

 Prawidłowości rozwoju poznawczego dziecka w wieku przedszkolnym. 

 Rodzaje pytań i ich znaczenie w rozwoju poznawczym przedszkolaka. 

 Jak zadawać pytania dziecku i jak uczyć dziecko zadawania pytań? 

Kierownik formy:  Anna Garstka – nauczyciel-doradca metodyczny wychowania 

przedszkolnego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Garstka 

Liczba godzin: 10 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 18 – 25 stycznia 2022 roku, godz. 15
00

, WODN 

w  Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 34 

Rodzaj formy i tytuł: Zajęcia otwarte „Zimowe wiersze” 

Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Zakres tematyczny: 

 Praktyczne zastosowanie tablicy multimedialnej na zajęciach. 

 Zastosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniami. 

Kierownik formy: Maria Biernat – nauczyciel-doradca metodyczny edukacji 

wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: specjalista w ww. zakresie, Maria Biernat  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: styczeń 2022 roku, Szkoła Podstawowa nr 9 

w  Skierniewicach, ul. Tetmajera 7, m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

mailto:m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl
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Nr formy: 35 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle 

„Przestrzeń inspiracji dla nauczyciela: od bajkoterapii po dramę” 
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, 

nauczyciele/wychowawcy zainteresowani tematem 
Zakres tematyczny:   

 Czym jest drama?  

 Zabawy i ćwiczenia: m.in. na integrację i podniesienie energii grupy, 

koncentrację i budowanie zaufania. 

 Techniki i metody warsztatowo-projektowe takie jak improwizacja, gorące 

krzesło, karty ról, stymulatory, żywy obraz, śledzenie myśli i inne.  

 Metody służące rozwiązywaniu problemów i podnoszeniu kompetencji 

osobistych i społecznych. 

 Bajkoterapia dla najmłodszych. 

 Rysunek w bajkoterapii. 

Kierownik formy: dr Beata Krokocka – nauczyciel konsultant ds. animacji pracy 

twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 1 – 18 lutego 2022 roku, godz. 15
00

, Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach, b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

 

Nr formy: 36 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Ewaluacja i autoewaluacja w pracy 

nauczyciela wychowania przedszkolnego czynnikami wpływającymi na 

podnoszenie jakości placówki” 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego  

Zakres tematyczny: 

 Narzędzia i techniki ewaluacyjne refleksyjnego nauczyciela. 

 Ewaluacja i autoewaluacja w kontekście awansu zawodowego nauczyciela 

wychowania przedszkolnego. 

Kierownik formy: Anna Garstka – nauczyciel-doradca metodyczny wychowania 

przedszkolnego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Garstka 

Liczba godzin: 15 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 1, 9, 15 marca 2022 roku, godz. 15
00

, WODN 

w  Skierniewicach, ul. Batorego 64D 
Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 
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Nr formy: 37 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle 

„Przestrzeń inspiracji dla nauczyciela: arteterapia w pracy z najmłodszym 

uczniem” 
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, 

nauczyciele/wychowawcy zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:   

 Arteterapia w pracy z najmłodszym uczniem.  

 Zabawy i ćwiczenia: m.in. na integrację i podniesienie energii, koncentrację 

i  budowanie zaufania. 

 Techniki i metody arteterapeutyczne służące podnoszeniu kompetencji 

osobistych i społecznych dziecka. 

 Bajkoterapia dla najmłodszych. 

 Rysunek w bajkoterapii. 

 Plastykoterapia – o czym mówią nam rysunki dzieci? 

Kierownik formy: dr Beata Krokocka – nauczyciel konsultant ds. animacji pracy 

twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 1 – 18 marca 2022 roku, godz. 15
00

, Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach, b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 38 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle 

„Gry i zabawy w nauczaniu matematyki w edukacji wczesnoszkolnej 

z wykorzystaniem TIK” 

Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Zakres tematyczny: 

 Podział i klasyfikacja zabaw i gier dydaktycznych. 

 „Zaradność matematyczna” i strategia prób i błędów. 

 Bajki matematyczne. 

 Gry planszowe. 

 Zabawy i gry z wykorzystaniem różnych platform internetowych. 

 Przykłady dobrych praktyk. 

Kierownik formy: Maria Biernat – nauczyciel-doradca metodyczny edukacji 

wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Maria Biernat 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 14 – 28 marca 2022 roku, godz. 15
00

, Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach, m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu
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Nr formy: 39 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Warsztat pracy nauczyciela edukacji 

wczesnoszkolnej. Oferta wydawnictwa MAC”  

Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Zakres tematyczny: 

 Obowiązki nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – aspekty prawne, sposoby 

realizacji.  

 Doskonalenie własnego warsztatu pracy. 

 Znaczenie dobrej współpracy z rodzicami. 

 Oferta wydawnicza MAC – podręczniki i pakiety edukacyjne. 

Kierownik formy: Maria Biernat – nauczyciel-doradca metodyczny edukacji 

wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: konsultanci oświatowi wydawnictwa MAC, Maria Biernat  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: marzec 2022 roku, godz. 15
30

, Szkoła Podstawowa nr 9 

w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7, m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 40 

Rodzaj formy i tytuł: Zajęcia otwarte „Lekcja wychowania fizycznego 

w  edukacji wczesnoszkolnej” 

Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Zakres tematyczny: 

 Formy aktywności ruchowej dzieci młodszych w kontekście lekcji wychowania 

fizycznego. 

 Przykłady ciekawych ćwiczeń i zabaw na lekcjach wychowania fizycznego 

w klasach I–III. 

Kierownik formy: Maria Biernat – nauczyciel-doradca metodyczny edukacji 

wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Maria Biernat  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: marzec 2022 roku, Szkoła Podstawowa nr 9 

w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7, m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 41 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle 

„Przestrzeń inspiracji dla nauczyciela: zabawa w twórczym rozwoju” 
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, 

nauczyciele/wychowawcy zainteresowani tematem 
Zakres tematyczny:   

 Wpływ zabawy na rozwój dziecka.  

mailto:m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl
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 Zabawy twórcze – coś niesamowitego z czegoś zwyczajnego. 

 Zabawy parateatralne. 

 Zabawy w młodego naukowca – eksperymenty nawet wybuchowe. 

 Gry, zabawy, ćwiczenia – bank pomysłów. 

Kierownik formy: dr Beata Krokocka – nauczyciel konsultant ds. animacji pracy 

twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 1 – 15 kwietnia 2022 roku, godz. 15
00

, Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach, b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 42 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Wzmocnienie zaangażowania ucznia 

w proces dydaktyczno – wychowawczy poprzez ocenianie kształtujące” 

Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Zakres tematyczny: 

 Strategie oceniania kształtującego w szkole. 

 Metody i techniki wykorzystywane w ramach oceniania kształtującego. 

 Rola oceniania kształtującego w procesie uczenia jak się uczyć.  

Kierownik formy: Maria Biernat – nauczyciel-doradca metodyczny edukacji 

wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Maria Biernat 

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 7 kwietnia 2022 roku, godz. 17
00

-18
00

, Platforma 

MS Teams WODN w Skierniewicach m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

 

Nr formy: 43 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Opracowywanie przez nauczyciela 

opiekuna stażu projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela” 

Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Zakres tematyczny: 

 Podstawy prawne awansu zawodowego. 

 Zadania nauczyciela opiekuna stażu. 

 Zasady sporządzania projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres 

stażu. 

 Przykładowe projekty oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. 

Kierownik formy: Maria Biernat – nauczyciel-doradca metodyczny edukacji 

wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Maria Biernat 

Liczba godzin: 5 

mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu
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Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 25 kwietnia 2022 roku, godz. 17
00

-18
00

, Platforma 

MS Teams WODN w Skierniewicach, m.biernat@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

 

Nr formy: 44 

Rodzaj formy i tytuł: Zajęcia otwarte „Myślenie krytyczne w edukacji dzieci 

przedszkolnych, wykorzystanie narzędzi TOC w przedszkolu” 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Zakres tematyczny: 

 Obserwacja zajęć w grupie przedszkolnej mieszanej. 

 Narzędzia myślowe TOC w edukacji przedszkolnej. 

 Sposoby wykorzystania myślenia krytycznego w pracy z dziećmi – kształcenie 

i  wychowanie do wrażliwości naprawdę, piękno i dobro. 

Kierownik formy: Anna Garstka – nauczyciel-doradca metodyczny wychowania 

przedszkolnego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Garstka 

Liczba godzin: 5  

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 17 maja 2022 roku, godz. 12
00

 oddział 

przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  
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EDUKACJA HUMANISTYCZNA 

 

Nr formy: 45 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacja zbiorowa „Rozmowy o uczeniu się 

i  nauczaniu. Czego oczekują uczniowie od nauczyciela na lekcjach historii 

i  wiedzy o społeczeństwie?” 

Adresaci: Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach 

szkół z powiatów łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i Miasta 

Skierniewice 
Zakres tematyczny: 

 Dlaczego warto rozmawiać o nauczaniu i uczeniu się? 

 Jak budować kulturę współpracy skoncentrowaną na nauczaniu i uczeniu się? 

 Znaczenie dialogu nauczyciel- uczeń, opartego na słuchaniu i zrozumieniu. 

 Jak stworzyć uczniom warunki uczenia się i bycia aktywnymi? 

 Bank dobrych pomysłów. 

Kierownik formy: Alicja Wachnianin-Męcina – nauczyciel-doradca metodyczny 

historii WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Alicja Wachnianin-Męcina 

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 27 września 2021 roku, godz. 15
30

, WODN 

w  Skierniewicach, ul. Batorego 64 D, a.wachnianin@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 46 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning na platformie Moodle „Rola 

i funkcje oceny w procesie kształcenia” 

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego oraz wszyscy zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny: 

 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów. 

 Co to jest ocena szkolna? 

 Jakie cele stawia przed sobą nowoczesne ocenianie? 

 Funkcje oceny i kontroli w procesie kształcenia. 

 Jakie korzyści daje ocena nauczycielowi i uczniowi? 

 Cechy oceniania nakierowanego na ucznia. 

 Informacja zwrotna jako istotny element oceny ucznia. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – nauczyciel konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 27 września – 8 października 2021 roku, godz. 14
30

, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

mailto:a.wachnianin@wodnskiernie.nazwa.pl
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Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 47 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Jak przygotować ucznia do udziału 

w  konkursach i olimpiadach przedmiotowych? Praca z uczniem zdolnym 

na  zajęciach z historii i wiedzy o społeczeństwie” 

Adresaci: Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach 

szkół z powiatów łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i Miasta 

Skierniewice 
Zakres tematyczny: 

 Modele pracy z uczniem uzdolnionym. 

 Aspekty motywacyjne. 

 Aspekty poznawcze. 

 Kreatywnych warunki uczenia się. 

 Procedury osiągania celów edukacyjnych. 

Kierownik formy: Alicja Wachnianin-Męcina – nauczyciel-doradca metodyczny 

historii WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Alicja Wachnianin-Męcina 

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 18 października 2021 roku, godz. 15
30

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, a.wachnianin@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 48 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Organizacja zajęć czytelniczych 

dla uczniów z niepełnosprawnościami” 

Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze 

Zakres tematyczny: 

 Jak organizować edukację uczniów z niepełnosprawnościami? 

 Identyfikowanie uczniów ze SPE: proces poznawania, pryzmat szkoły 

i biblioteki, nazywanie potrzeb. 

 Sposoby organizacji pracy z uczniem ze SPE w bibliotece szkolnej. 

 Przyjazna biblioteka – dostępność do zbiorów, wykorzystanie biblioteki 

cyfrowej w pracy z czytelnikiem niepełnosprawnym 

 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej 

pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i  pomocy, 

wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.  

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – nauczyciel konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące:  Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin: 5 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 października 2021 roku, godz. 14
30

, Platforma 

MS Teams 
Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

 

Nr formy: 49 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Matura z historii w 2022 i w 2023 r. 

Efektywne przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z historii” 

Adresaci: Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach 

szkół z powiatów łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i Miasta 

Skierniewice 
Zakres tematyczny: 

 Ogólne informacje w zakresie wymagań egzaminacyjnych z historii. 

 Zakres wymagań podstawy programowej. 

 Wskazówki dotyczące przygotowania uczniów do egzaminu w 2022 roku. 

 Wskazówki dotyczące przygotowania uczniów do egzaminu w 2023 roku. 

 Model pracy z uczniami. 

 Zasada kumulatywności. 

Kierownik formy: Alicja Wachnianin-Męcina – nauczyciel-doradca metodyczny 

historii WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Alicja Wachnianin-Męcina 

Liczba godzin: 10 

Koszt: Nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 22 listopada 2021 roku, godz. 15
30

, WODN 

w  Skierniewicach, ul. Batorego 64D, a.wachnianin@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 50 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning na platformie Moodle 

„Indywidualizacja nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej” 

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego oraz wszyscy zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny: 

 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów. 

 Czynniki wspierające proces nauczania – uczenia się. 

 Pojęcie indywidualizacji. 

 Indywidualne preferencje w zakresie strategii uczenia się. 

 Diagnozowanie mocnych i słabych stron ucznia. 

 Rozpoznawanie indywidualnych strategii uczenia się oraz dopasowywanie 

metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów.  

 Umiejętności niezbędne do tworzenia sytuacji dydaktycznych 

wykorzystujących indywidualne potrzeby uczniów. 

 Realizacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
mailto:a.wachnianin@wodnskiernie.nazwa.pl
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 Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do 

jego potrzeb i możliwości. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – nauczyciel konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 22 listopada – 17 grudzień 2021 roku, godz. 14
30

, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 51 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Rola biblioteki w rozwijaniu 

kompetencji informacyjnych uczniów”  
Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze oraz wszyscy zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny: 

 Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych 

oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne 

 Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się. 

 Zasoby Internetu i nowe technologie – zastosowanie w kształceniu umiejętności 

przetwarzania i przyswajania informacji, w zależności od jej formy, środka 

przekazu, kanału komunikacyjnego. 

 Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji. 

 Umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania 

tekstów, w tym tekstów kultury. 

 Zasoby Internetu i nowe technologie w promocji czytelnictwa. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – nauczyciel konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 15 grudnia 2021 roku, godz. 14
30

, Platforma MS 

Teams 
Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 52 

Rodzaj formy i tytuł: Lekcja otwarta „Lekcja odwrócona” 

Adresaci: Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach 

szkół z powiatów łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i Miasta 

Skierniewice 

Zakres tematyczny: 

 Co zrobić żeby odwrócić lekcję?  

 Odwrócona lekcja jako edukacja dialogu. 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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 Osiąganie założonych celów. 

 Wzmacnianie umiejętności krytycznej analizy własnej pracy. 

 Ewaluacja pracy uczniów. 

Kierownik formy: Alicja Wachnianin-Męcina – nauczyciel-doradca metodyczny 

historii WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Alicja Wachnianin-Męcina 

Liczba godzin: 3 

Koszt: Nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: grudzień 2021 roku, Liceum Ogólnokształcące 

im.  B.  Prusa w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 10, a.wachnianin@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

 

Nr formy: 53 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning na platformie Moodle 

„O  wspieraniu ucznia i siebie w nowej rzeczywistości i w edukacji polonistycznej” 

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego oraz wszyscy zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny: 

 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej 

pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i  pomocy, 

wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. 

 Identyfikacja uczniów w sytuacji kryzysowej. 

 Działania w zakresie wsparcia ucznia w sytuacji kryzysowej wywołanej 

pandemią. 

 Strategie dydaktyczne i polonistyczne metody nauczania.  

 Planowanie ćwiczeń rozwijających kompetencje językową, komunikacyjną 

i  tekstową. 

 Wieloczynnikowe teorie stylów uczenia się i nauczania.  

 Style uczenia się i dobór strategii nauczania i uczenia się. 

 Techniki nauki wzrokowej, nauki przez czytanie i pisanie, słuchowej, 

kinestetycznej.   

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – nauczyciel konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 17 – 28 styczeń 2022 roku, godz. 14
30

, Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

 

mailto:a.wachnianin@wodnskiernie.nazwa.pl
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Nr formy: 54 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium blended - learning stacjonarnie i na 

platformie Moodle WODN Skierniewice „Jak oceniać uczniów na lekcjach 

historii i wiedzy o społeczeństwie? Ocena dłuższej wypowiedzi” 
Adresaci: Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach 

szkół z powiatów łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i Miasta 

Skierniewice 
Zakres tematyczny: 

 Cele i kryteria oceniania. 

 Zastosowanie różnych form przekazywania informacji. 

 Ocena dłuższej wypowiedzi. 

 Pytania warte zadawania. 

 Co jest ważne dla nauczyciela i uczniów. 

Kierownik formy: Alicja Wachnianin-Męcina – nauczyciel-doradca metodyczny 

historii WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Alicja Wachnianin-Męcina 

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 24 stycznia 2022 roku, godz. 15
30

, WODN 

w  Skierniewicach, ul. Batorego 64D, Platforma Moodle WODN 

w  Skierniewicach, a.wachnianin@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

 

Nr formy: 55 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztat metodyczny „Specyfika egzaminu ósmoklasisty 

z historii w oparciu o Informator CKE. Wskazówki do pracy z uczniami” 

Adresaci: Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach 

szkół z powiatów łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i Miasta 

Skierniewice 
Zakres tematyczny: 

 Wymagania egzaminacyjne. 

 Jak pracować z uczniem? 

 Formy i metody przygotowujące ucznia do egzaminu ósmoklasisty z historii. 

 Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia. 

Kierownik formy: Alicja Wachnianin-Męcina – nauczyciel-doradca metodyczny 

historii WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Alicja Wachnianin-Męcina 

Liczba godzin: 10 

Koszt: Nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 21 lutego 2022 roku, godz. 15
30

, WODN 

w  Skierniewicach, ul. Batorego 64 D, a.wachnianin@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

 

mailto:a.wachnianin@wodnskiernie.nazwa.pl
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Nr formy: 56 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Przygotowanie ucznia 

do  egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego” 

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych  

Zakres tematyczny:   

 Założenia i przebieg egzaminu. 

 Interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminu. 

 Zadania egzaminacyjne. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny  

Liczba godzin: 3 

Koszt:  Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: luty – kwiecień 2022 roku 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 57 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Przygotowanie ucznia do 

egzaminu maturalnego z języka polskiego” 

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych 

Zakres tematyczny:   

 Założenia i przebieg egzaminu. 

 Analiza zadań egzaminacyjnych. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny  

Liczba godzin: 3 

Koszt:  Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: luty – kwiecień 2022 roku 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

 

Nr formy: 58 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne b-learning „Jak wspierać uczniów 

w nauce ortografii?” 

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego oraz wszyscy zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny: 

 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów. 

 Zagadnienia ortografii i gramatyki w podstawie programowej języka polskiego. 

 Sposoby organizacji pracy rozwijającej sprawność ortograficzną ucznia 

z wykorzystaniem wiedzy o budowie mózgu, stylach myślenia, inteligencjach 

wielorakich. 

 Metodyka pracy – realizacja treści ortograficznych i gramatycznych. 

 Zasady i sposoby nauczania ortografii.  

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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 Kształtowanie kompetencji ortograficznych uczniów.  

 Przykłady zabaw rozwijających kompetencje ortograficzne i gramatyczne 

uczniów. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – nauczyciel konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 14 marca 2022 roku, godz. 15
30

, spotkanie 

stacjonarne WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

15-28 marca 2022 roku, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

 

Nr formy: 59 

Rodzaj formy i tytuł: Lekcja otwarta „Sztuka zadawania pytań” 

Adresaci: Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach 

szkół z powiatów łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i Miasta 

Skierniewice 
Zakres tematyczny: 

 Uczenie myślenia pytaniami. 

 Zasady zadawania pytać. 

 Wzmocnienie własnej motywacji i zaangażowania pozwalających na 

przełamanie schematów myślowych w organizowaniu procesów edukacyjnych. 

 Poznawanie metody nauki przez zadawanie pytań wspomagającej rozwój 

uczniów. 

 Aktywizacja procesów edukacyjnych i motywujących do uczenia się. 

Kierownik formy: Alicja Wachnianin-Męcina – nauczyciel-doradca metodyczny 

historii WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Alicja Wachnianin-Męcina 

Liczba godzin: 3 

Koszt: Nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: marzec 2022 roku, Liceum Ogólnokształcące 

im. B. Prusa w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 10, a.wachnianin@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 60 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle 

„Zasoby cyfrowe i możliwości ich twórczego wykorzystania w pracy 

z czytelnikiem” 

Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze, języka polskiego oraz wszyscy 

zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny: 

 Biblioteka i bibliotekarz w dobie informacji cyfrowej. 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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 Stosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych jako 

źródła wiedzy. 

 Umiejętność korzystania z sieci -wyszukiwanie zasobów cyfrowych. 

 Zasoby cyfrowe a prawo autorskie.  

 Wykorzystanie portali edukacyjnych w edukacji ucznia-źródła przydatne 

w pracy bibliotekarza. 

 Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych 

oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne. 

 Nowy wymiar funkcji informacyjnej w dobie informacji cyfrowej. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – nauczyciel konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 4 – 15 kwietnia 2022 roku, godz. 14
30

, Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 61 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Realizacja potrzeb dzieci 

w Internecie – sposoby wsparcia i wykorzystania potencjału online” 

Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze, języka polskiego oraz wszyscy 

zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny: 

 Jak dzieci korzystają z Internetu? 

 Zagrożenia  związane z korzystaniem  przez dzieci z Internetu:  

 Niebezpieczne kontakty w Sieci. 

 Kontakty z niebezpiecznymi treściami. 

 Cyberprzemoc (przemoc rówieśnicza). 

 Inne zagrożenia. 

 Przeciwdziałanie problemowi: 

 Prawo. 

 Edukacja. 

 Technologia. 

 Profilaktyka zagrożeń. 

 Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych 

oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne. 

 Przegląd działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie 

w  tym współpraca międzynarodowa. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – nauczyciel konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 20 kwietnia 2022 roku, godz. 14
30

, Platforma MS 

Teams lub zajęcia stacjonarne w WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 62 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Porozmawiajmy o historii” 

według aktualnej propozycji OBEN IPN w Łodzi 
Adresaci: Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach 

szkół z powiatów łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i Miasta 

Skierniewice 
Zakres tematyczny: 

 Zakres tematyczny wynikający z aktualnych propozycji IPN. 

Kierownik formy: Alicja Wachnianin-Męcina – nauczyciel-doradca metodyczny 

historii WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Alicja Wachnianin-Męcina  

Liczba godzin: 10 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: kwiecień 2022 roku, spotkanie w Muzeum 

Historycznym Skierniewic, ul. Stefana Batorego 64 J w Skierniewicach, 

a.wachnianin@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

 

Nr formy: 63 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Czytanie karmi umysł” 

Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze, języka polskiego oraz wszyscy 

zainteresowani tematem 
Zakres tematyczny: 

 Czytelnictwo jako jedna z form komunikacji. 

 Kultura czytelnicza – pojęcie, komponenty, uwarunkowania rozwoju. Wybory 

i preferencje czytelnicze.  

 Jak zainteresować uczniów książką?  

 Pomysły na pracę z lekturą i działania popularyzujące czytelnictwo – przykłady 

dobrych praktyk. 

 Zasoby Internetu i nowe technologie w promocji czytelnictwa. 

 Programy wspomagające umiejętność czytania. 

 Działanie na rzecz szerszego udostępniania kanonu edukacji klasycznej, 

wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, 

nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć 

edukacyjnych i materialnych. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – nauczyciel konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak, nauczyciele bibliotekarze 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 8 – 15 maja 2022 roku, godz. 14
30

, Platforma 

MS  Teams 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 64 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium blended - learning na platformach MS 

Teams i Moodle „Wykorzystanie ofert muzealnych do prowadzenia zajęć 

z  historii” 

Adresaci: Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach 

szkół z powiatów łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i Miasta 

Skierniewice 

Zakres tematyczny: 

 Wykorzystanie zasobów Internetu w nauczaniu historii. 

 Przykłady muzealnych ofert edukacyjnych. 

 Lekcje muzealne jako uzupełnienie programu nauczania historii. 

 Przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego odbioru sztuki. 

 Rozwijanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym. 

Kierownik formy: Alicja Wachnianin-Męcina – nauczyciel-doradca metodyczny 

historii WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Alicja Wachnianin-Męcina 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 23 maja 2022 roku, godz. 15
30

, Platforma MS Teams 

i Platforma Moodle WODN w Skierniewicach, a.wachnianin@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
mailto:a.wachnianin@wodnskiernie.nazwa.pl
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 

 

Nr formy: 65 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Rozumowanie matematyczne kompetencją 

mojego ucznia. Strategie kształcenia myślenia w pracy z uczniem na drugim 

etapie edukacyjnym” 

Adresaci: Nauczyciele matematyki z powiatów łowickiego, rawskiego, 

skierniewickiego i Miasta Skierniewice 

Zakres tematyczny:   

- Założenia podstawy programowej z matematyki w szkole podstawowej. 

- Uporządkowanie wiedzy na temat kompetencji matematycznych, 

z uwzględnieniem rozumowania matematycznego.  

- Narzędzia i metody pracy sprzyjające rozwojowi kompetencji matematycznych. 

Kierownik formy: Justyna Biernacka – nauczyciel-doradca metodyczny 

matematyki WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Justyna Biernacka  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 20 października 2021 roku, godz. 15
00

, WODN 

w  Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 66 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium blended „Formułowanie wymagań 

edukacyjnych z geografii” 

Adresaci: Nauczyciele geografii wszystkich typów szkół i placówek oraz osoby 

zainteresowane tematem  
Zakres tematyczny: 

 Podstawy prawne w zakresie oceniania i formułowania wymagań edukacyjnych. 

 Ocenianie ucznia ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków formułowania 

wymagań edukacyjnych. 

 Analiza wymagań z podstawy programowej z geografii. 

 Formułowanie wymagań edukacyjnych. 

 Forum dyskusyjne. 

Kierownik formy: Dorota Klucznik – nauczyciel-doradca metodyczny geografii 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Dorota Klucznik  

Liczba godzin: 10 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 20 października 2021 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  
Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Nr formy: 67 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne blended „Jak przygotować 

uczniów do matury z geografii?” 

Adresaci: Nauczyciele geografii wszystkich typów szkół i placówek oraz osoby 

zainteresowane tematem 
Zakres tematyczny: 

 Wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej. 

 Przykłady zadań maturalnych. 

 Znaczenie kolorowego materiału graficznego w rozwiązywaniu zadań. 

 Czasowniki operacyjne. 

Kierownik formy: Dorota Klucznik – nauczyciel-doradca metodyczny geografii 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Dorota Klucznik  

Liczba godzin: 10 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

10 listopada 2021 roku, godz. 15
00

, Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach, 

ul.  Działkowa 10, 11-30 listopada 2021 roku Platforma MS Teams  

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 68 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Jak efektywnie przygotować 

uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki z wykorzystaniem zasobów 

i  aplikacji sieciowych?” 

Adresaci: Nauczyciele matematyki z powiatów łowickiego, rawskiego, 

skierniewickiego i Miasta Skierniewice 
Zakres tematyczny: 

 Egzamin ósmoklasisty z matematyki, wnioski z analizy wyników 

egzaminacyjnych, ocena efektywności podejmowanych działań. 

 Różne sposoby rozwiązywania tego samego zadania. 

 Ocenianie zadań egzaminacyjnych, na co zawracać uwagę.  

 Tworzenie i stosowanie strategii rozwiązywania problemów – jak wspomagać 

naukę rozumowania i argumentowania. 

Kierownik formy: Justyna Biernacka – nauczyciel-doradca metodyczny 

matematyki WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Justyna Biernacka  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 18 listopada 2021 roku, godz. 15
00

, WODN 

w  Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Nr formy: 69 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Egzamin maturalny z matematyki 

w formule 2023. Nowe typy zadań maturalnych w przygotowywaniu uczniów 

do matury zgodnie z formułą egzaminu od 2023 roku. Poziom podstawowy” 

Adresaci: Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych z powiatów 

łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i Miasta Skierniewice 

Zakres tematyczny: 

 Matura z matematyki na poziomie podstawowym, główne złożenia. 

 Opis arkuszy egzaminacyjnych. 

 Przykładowe zadania maturalne.  

 Strategie rozwiązywania zadań maturalnych. 

Kierownik formy: Justyna Biernacka – nauczyciel-doradca metodyczny 

matematyki WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Justyna Biernacka 

Liczba godzin: 10 (dwa spotkania po 5 godz.) 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 8 grudnia 2021 roku, godz. 15
 00

, WODN 

w  Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 70 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Egzamin maturalny z matematyki 

w formule 2023. Nowe typy zadań maturalnych w przygotowywaniu uczniów 

do matury zgodnie z formułą egzaminu od 2023 roku. Poziom rozszerzony” 

Adresaci: Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych z powiatów 

łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i Miasta Skierniewice 
Zakres tematyczny: 

 Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym, główne złożenia. 

 Opis arkuszy egzaminacyjnych. 

 Przykładowe zadania maturalne.  

 Strategie rozwiązywania zadań maturalnych. 

Kierownik formy: Justyna Biernacka – nauczyciel-doradca metodyczny 

matematyki WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Justyna Biernacka  

Liczba godzin: 10 (dwa spotkania po 5 godz.) 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 12 stycznia 2022 roku, godz. 15
00

, WODN 

w  Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 71 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Wizualizacja pojęć i zagadnień 

matematycznych. Sposoby na atrakcyjne materiały dydaktyczne na lekcjach 

matematyki” 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Adresaci: Nauczyciele matematyki z powiatów łowickiego, rawskiego, 

skierniewickiego i Miasta Skierniewice 
Zakres tematyczny: 

 Wzmacnianie kreatywności w myśleniu i działaniu. 

 Zastosowanie aplikacji programu GeoGebra do wizualizacji pojęć 

matematycznych oraz własności figur geometrycznych. 

 Wykorzystanie zasobów i aplikacji sieciowych.  

Kierownik formy: Justyna Biernacka – nauczyciel-doradca metodyczny 

matematyki WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Justyna Biernacka  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 2 lutego 2022 roku, godz. 15
00

, WODN 

w  Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 72 

Rodzaj formy i tytuł: Webinarium z lekcją otwartą z geografii „Myślenie 

pytaniami – lekcja otwarta” 

Adresaci: Nauczyciele geografii wszystkich typów szkół i placówek oraz osoby 

zainteresowane tematem 
Zakres tematyczny: 

 Lekcja otwarta z geografii. 

 Pytania kluczowe czyli takie, które dotyczą najważniejszych celów lekcji. 

 Kto pyta uczy się skuteczniej. 

 Przykłady dobrych praktyk. 

Kierownik formy: Dorota Klucznik – nauczyciel-doradca metodyczny geografii 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Dorota Klucznik  

Liczba godzin: 10 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: luty 2022 roku, Zespół Szkół Nr 3 

w Skierniewicach, ul. Działkowa 10 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 73 

Rodzaj formy i tytuł: Lekcja otwarta z geografii „Cyrkulacja atmosferyczna – 

powtórzenie wiadomości przed egzaminem maturalnym” 

Adresaci: Nauczyciele geografii wszystkich typów szkół i placówek oraz osoby 

zainteresowane tematem 
Zakres tematyczny: 

 Metody aktywizujące na lekcji geografii. 

 Neurodydaktyka, czyli myślenie pytaniami. 

 Dyskusja na forum. 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Kierownik formy: Dorota Klucznik – nauczyciel-doradca metodyczny geografii 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Dorota Klucznik  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: luty 2022 roku, Zespół Szkół Nr 3 

w  Skierniewicach, ul. Działkowa 10 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 74 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne blended „Cykl Kolba w edukacji 

dzieci i młodzieży” 

Adresaci: Nauczyciele geografii wszystkich typów szkół i placówek oraz osoby 

zainteresowane tematem 
Zakres tematyczny: 

 Elementy cyklu Kolba. 

 Cykl Kolba a style uczenia się. 

 Uczenie się przez doświadczenie: przykłady ćwiczeń do wykorzystania. 

 Forum dyskusyjne. 

 Baza pytań. 

Kierownik formy: Dorota Klucznik – nauczyciel-doradca metodyczny geografii 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Dorota Klucznik  

Liczba godzin: 10 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 15 marca 2022 roku, godz. 15
00

, Zespół Szkół Nr 3 

w Skierniewicach, ul. Działkowa 10 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 75 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Gamifikacja. Webquest. Odwrócona klasa. 

Nowoczesne metody edukacji i e–edukacji z matematyki” 
Adresaci: Nauczyciele matematyki z powiatów łowickiego, rawskiego, 

skierniewickiego i Miasta Skierniewice 
Zakres tematyczny:   

 Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się. 

 Metody pracy wspierające rozwój kompetencji kluczowych. 

 Rozwiązania służące motywowaniu i angażowaniu uczniów do nauki. 

 Wykorzystanie TIK w edukacji. 

Kierownik formy: Justyna Biernacka – nauczyciel-doradca metodyczny 

matematyki WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Justyna Biernacka  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 marca 2022 roku, godz. 15
00

, WODN 

w  Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 76 

Rodzaj formy i tytuł: Lekcja otwarta dla II etapu edukacyjnego „Stosujemy 

wizualizację pojęć na lekcji matematyki” 

Adresaci: Nauczyciele matematyki z powiatów łowickiego, rawskiego, 

skierniewickiego i Miasta Skierniewice 
Zakres tematyczny:   

 Doskonalenie swojego warsztatu pracy poprzez obserwacje lekcji, na których 

wykorzystywane będą różne metody pracy oraz wspólne omawianie zajęć oraz 

wyciąganie wniosków do dalszej pracy; 

 Jak przeprowadzić lekcję z wykorzystaniem zasobów i aplikacji sieciowych? 

 Wspomaganie nauczycieli w ramach Akademii Młodego Nauczyciela. 

Kierownik formy: Justyna Biernacka – nauczyciel-doradca metodyczny 

matematyki WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Justyna Biernacka  

Liczba godzin: 2 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: kwiecień 2022 roku, po zebraniu grupy, Szkoła 

Podstawowa nr 9 w Skierniewicach ul. Tetmajera 7 
Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 77 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Czym się kierować podczas doboru, 

dopuszczenia, adaptacji i opracowania programów nauczania?” 
Adresaci: Nauczyciele matematyki z powiatów łowickiego, rawskiego, 

skierniewickiego i Miasta Skierniewice 
Zakres tematyczny: 

 Uwarunkowania prawne. 

 Program a podstawa programowa. 

 Modyfikacja i konstruowanie programu nauczania. 

 Kryteria decydujące o wyborze programu nauczania 

Kierownik formy: Justyna Biernacka – nauczyciel-doradca metodyczny 

matematyki WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Justyna Biernacka  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 2 czerwca 2022 roku, godz. 15
00

, WODN 

w  Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 

 

Nr formy: 78 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Uzależnienia behawioralne – 

rozpoznanie i wsparcie ucznia”  

Adresaci: Nauczyciele zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny: 

 Kryteria diagnostyczne uzależnienia. 

 Przegląd i charakterystyka zjawisk: uzależnienie od Internetu, od gier 

komputerowych, fonoholizm, hazard. 

 Charakterystyka zachowania ucznia uzależnionego. 

 Mechanizmy prowadzące do uzależnienia. 

 Rola rodziców i szkoły w profilaktyce uzależnień. 

 Profilaktyka kształtowania prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej. 

 Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych 

oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne  

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – nauczyciel konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 maja 2022 roku, godz. 14
30

, Platforma MS 

Teams lub zajęcia stacjonarne w WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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RELIGIA 

 

Nr formy: 131 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Wycieczka przedmiotowa z religii. Dokąd i 

dlaczego?” 

Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny: 

 Rola wycieczki przedmiotowej w edukacji. 

 Wycieczka przedmiotowa jako sposób realizacji podstawy programowej. 

 Przygotowanie i wykorzystanie kart pracy. 

 Przykłady dobrych praktyk – zwiedzanie kościoła pw. Niepokalanego poczęcia 

NMP i obiektów kolegium pojezuickiego w Rawie Mazowieckiej. 

Kierownik formy: Renata Stępniak –  nauczyciel-doradca metodyczny religii  CRE 

WŁ WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Renata Stępniak 

Liczba godzin: 10 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 9 października 2021 roku, godz. 9
00

, parafia 

Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej, Plac Marszałka 

Piłsudskiego 9 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 132 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Wierzyć, działać i zwyciężać jak 

Prymasa Wyszyński” 
Adresaci:  Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

 Praktyczny pomysł na przeprowadzenie lekcji na temat Prymasa Wyszyńskiego. 

 Scenariusz zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 Od projektu do realizacji. 

Kierownik formy: ks. dr Roman Sękalski nauczyciel – konsultant ds. katechezy 

w CRE WŁ WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Maciej Szepietowski – Katolickie stowarzyszenie „Civitas 

Christiana, ks. dr Roman Sękalski 

Liczba godzin:  15 

Koszt:  45 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin: 

16 października 2021 roku, godz. 10
00

, Sala multimedialna w Budynku 

Dziekanii (Dom Biskupa) w Łowiczu, ul. Stary Rynek 24/30C 

II termin: 

18 stycznia 2022 roku, godz. 15
00

, sala konferencyjna w Centrum Rozwoju 

Edukacji WŁ w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Nr formy: 133 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Katecheza zawsze misyjna” 

Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny: 

 Czy pomoc misjom i współpraca misyjna to jedno i to samo? 

 Dlaczego katecheza jest zawsze misyjna? 

 W jaki sposób katecheta i nauczyciel religii realizują powołanie misyjne? 

 W czym pomaga krzewienie ducha misyjnego wśród dzieci i młodzieży? 

 W jaki sposób „umisyjniać” katechezę parafialną lub lekcje religii? 

 Jakie konkretne pomoce proponują Papieskie Dzieła Misyjne do pracy z dziećmi 

i młodzieżą? 

Kierownik formy: Renata Stępniak – nauczyciel-doradca metodyczny religii 

w  CRE WŁ WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: s. dr Monika Juszka RMI i ks. dr Maciej Będziński, 

pracownicy dyrekcji krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, Renata 

Stępniak 

Liczba godzin: 10 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 3 listopada 2021 roku, godz. 15
30

, Sala 

multimedialna w Budynku Dziekanii (Dom Biskupa) w Łowiczu, ul. Stary 

Rynek 24/30C 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 134 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Stefan Kardynał Wyszyński – 

współczesnym trenerem personalnym” 
Adresaci:  Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

 Najważniejsze zagadnienia z nauczania Prymasa Tysiąclecia. 

 Metody adaptacji podczas zajęć dydaktycznych. 

 Tworzenie zajęć lekcyjnych opartych o nowe pomoce, celem urozmaicenia 

katechezy. 

Kierownik formy: ks. dr Roman Sękalski nauczyciel – konsultant ds. katechezy 

w CRE WŁ WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Tomasz Nakielski – Katolickie stowarzyszenie „Civitas 

Christiana, ks. dr Roman Sękalski  

Liczba godzin:  15 

Koszt:  45 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin: 

20 listopada 2021 roku, godz. 10
00

, Sala multimedialna w Budynku Dziekanii 

(Dom Biskupa) w Łowiczu, ul. Stary Rynek 24/30C 

II termin: 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy


62 

 

15 marca 2022 roku, godz. 15
00

, sala konferencyjna w Centrum Rozwoju 

Edukacji w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 135 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „TIK na lekcji religii – 

wykorzystanie aplikacji LearningApps” 

Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny: 

 Co to jest LearningApps?  

 Zakładanie konta. 

 Wykorzystanie gotowych modułów. 

 Tworzenie własnych testów, krzyżówek, zadań, quizów itp. 

Kierownik formy: Renata Stępniak – nauczyciel-doradca metodyczny w CRE WŁ 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Kowalczyk, teolog, nauczyciel bibliotekarz, Renata 

Stępniak 

Liczba godzin: 10 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 1 grudnia 2021 roku, godz.15
00

, Centrum 

Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego Biblioteka Pedagogiczna 

w  Skierniewicach, ul. Batorego 64D 
Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

Uwagi: Proszę zabrać swój laptop 

  

Nr formy: 136 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „OK zeszyt – ocena kształtująca w 

pracy z uczniem” 
Adresaci:  Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

 Mechanizmy oddziaływania mediów na umysł człowieka. 

 Pozytywne aspekty i zalety mediów. 

 Zagrożenia i wady współczesnych mediów. 

Kierownik formy: ks. dr Roman Sękalski nauczyciel – konsultant ds. katechezy 

w CRE WŁ WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: ks. Mateusz Adamski – doktorant katechetyki na UKSW 

w  Warszawie, ks. dr Roman Sękalski  

Liczba godzin:  15 

Koszt:  45 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 2 grudnia 2021 roku, godz. 14
00

, Sala 

multimedialna w Budynku Dziekanii (Dom Biskupa) w Łowiczu, ul. Stary 

Rynek 24/30C 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  
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Nr formy: 137 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Rola katechety w kształtowaniu wiary 

młodego człowieka” 

Adresaci: Nauczyciele religii starszych klas szkoły podstawowej 

i ponadpodstawowej 
Zakres tematyczny: 

 Kim jest współczesny nastolatek? 

 Katecheta wobec problemów młodego człowieka 

 Praktyczne wskazówki wynikające z nauczania papieża Franciszka 

 Metody i sposoby współpracy z uczniem 

Kierownik formy: Renata Stępniak – nauczyciel-doradca metodyczny religii 

w  CRE WŁ WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: s. Alicja Świerczek, Apostolinka, teolog, Renata Stępniak 

Liczba godzin: 10 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 12 stycznia 2022 roku, godz. 15
00

, Centrum 

Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego, ul. Batorego 64D 
Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 138 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zespołowe „Trudne zagadnienia na lekcjach 

religii” 

Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny: 

 Identyfikacja trudności i poszukiwanie ich przyczyn 

 Jak i gdzie szukać pomocy? 

 Wymiana doświadczeń 

Kierownik formy: Renata Stępniak – nauczyciel-doradca metodyczny w CRE WŁ 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Renata Stępniak  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 2 lutego 2022 roku, godz. 15
00

, Centrum Rozwoju 

Edukacji Województwa Łódzkiego, ul. Batorego 64D 
Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 139 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Metody aktywizujące pracę 

ucznia zastosowane w podręcznikach Wydawnictwa Jedność” 

Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny: 

 Piramida aktywizacji. 

 Zagadnienie metod aktywizujących. 

 Znaczenie pierwszej lekcji. 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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 Zastosowanie metod na konkretnych przykładach. 

Kierownik formy: Renata Stępniak – nauczyciel-doradca metodyczny religii CRE 

WŁ WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: ks. dr Paweł Ścisłowicz – wizytator diecezjalny religii 

Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach, doradca metodyczny 

Samorządowego Ośrodka Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli  

w Kielcach i Wydawnictwa Jedność, Renata Stępniak 

Liczba godzin: 10 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 7 lutego 2022 roku, godz. 15
00

, Centrum Rozwoju 

Edukacji Województwa Łódzkiego, ul. Batorego 64D 
Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 140 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Katecheza jako towarzyszenie 

dzieciom i młodzieży” 
Adresaci:  Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

 Praca katechety jako powołanie do wychowania dzieci i młodzieży. 

 Propozycje pracy z dziećmi i młodzieżą oparte na relacjach przyjacielskiego 

towarzyszenia. 

 Praca z młodzieżą zaangażowaną i „trudną”. 

Kierownik formy: ks. dr Roman Sękalski nauczyciel – konsultant ds. katechezy 

w CRE WŁ WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Krzysztof Stasiak – katecheta, teolog, ks. dr Roman Sękalski  

Liczba godzin:  15 

Koszt:  45 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 9 marca 2022 roku, godz. 14
00

, Sala 

multimedialna w Budynku Dziekanii (Dom Biskupa) w Łowiczu, ul. Stary 

Rynek 24/30C 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

Uwaga: Na zajęcia należy zabrać ze sobą Pismo Święte. 

 

Nr formy: 141 

Rodzaj formy i tytuł: Lekcja otwarta „Wielki Post – Bóg szuka grzesznego 

człowieka” 

Adresaci: Nauczyciele religii szkół ponadpodstawowych 

Zakres tematyczny: 

 Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez obserwację lekcji, na której 

będą wykorzystywane różne metody pracy. 

 Wspólne ocenianie zajęć oraz wyciąganie wniosków do dalszej pracy. 

Kierownik formy: Renata Stępniak – nauczyciel-doradca metodyczny religii CRE 

WŁ WODN w Skierniewicach 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy


65 

 

Osoby prowadzące: s. Mirosława Wojciechowska Urszulanka SJK, katecheta, 

teolog, Renata Stępniak  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: marzec 2022 roku, Zespół Szkół im. Jadwigi 

Grodzkiej w Łęczycy, Aleje Jana Pawła II 1 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 142 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Uczynki Miłosierdzia w praktyce” 

Adresaci:  Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

 Teoria miłosierdzia czy miłosierdzie w teorii? 

 Prowadzenie grup wolontariuszy w szkole 

 Współpraca w fundacją Caritas. 

Kierownik formy: ks. dr Roman Sękalski nauczyciel – konsultant ds. katechezy 

w CRE WŁ WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: s. Mirosława Wojciechowska – Urszulanka SJK, katecheta, 

teolog, ks. dr Roman Sękalski 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 6 kwietnia 2022 roku, godz. 14
00

, Sala 

multimedialna w Budynku Dziekanii (Dom Biskupa) w Łowiczu, ul. Stary 

Rynek 24/30C 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 143 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Nowe akcenty Dyrektorium 

o  katechizacji dotyczące pracy katechety w szkole” 
Adresaci:  Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

 Zagadnienia związane z Dyrektorium o katechizacji. 

 Praktyczne wykorzystanie zaleceń Dyrektorium o katechizacji. 

 Przygotowanie scenariuszy lekcji uwzględniających nowe wskazania 

Dyrektorium. 

Kierownik formy: ks. dr Roman Sękalski nauczyciel – konsultant ds. katechezy 

w CRE WŁ WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: ks. Mateusz Adamski – doktorant katechetyki na UKSW 

w  Warszawie, ks. dr Roman Sękalski 

Liczba godzin:  15 

Koszt:  45 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 21 kwietnia 2022 roku, godz. 14
00

, Sala 

multimedialna w Budynku Dziekanii (Dom Biskupa) w Łowiczu, ul. Stary 

Rynek 24/30C 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 144 

Rodzaj formy i tytuł: Lekcja otwarta „Święci (nie) z obrazka zdjęci” 

Adresaci: Nauczyciele szkół ponadpodstawowych 

Zakres tematyczny: 

 Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez obserwację lekcji. 

 Metoda projektu – prezentacja wyników. 

 Wdrożenie do samooceny uczniów. 

 Omówienie zajęć i wyciąganie wniosków do dalszej pracy. 

Kierownik formy: Renata Stępniak – nauczyciel-doradca metodyczny w CRE WŁ 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Renata Stępniak  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: kwiecień 2022 roku, Liceum Ogólnokształcące 

im. B. Prusa w Skierniewicach, ul Sienkiewicza 10 
Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 145 

Rodzaj formy i tytuł: XVIII Sympozjum Naukowe w Wyższym Seminarium 

Duchowym w Łowiczu 
Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Kierownik formy: ks. dr Roman Sękalski nauczyciel – konsultant ds. katechezy 

w CRE WŁ WODN w Skierniewicach 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 12 maja 2022 roku, godz. 10
00

, Aula Wyższego 

Seminarium Duchownego w Łowiczu, ul. Seminaryjna 6 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

Uwaga: Szczegółowy program i zaproszenie na XVIII Sympozjum Naukowe 

zostanie przesłany do wszystkich szkół w późniejszym terminie. 

 

Nr formy: 146 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zespołowe „Ocenianie w katechezie” 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny: 

 Ocenianie w aktach prawnych. 

 Blaski i cienie oceniania uczniów na religii. 

 Ocenianie bez ocen? 

 Wymiana doświadczeń w zakresie oceniania. 

Kierownik formy: Renata Stępniak – nauczyciel-doradca metodyczny w CRE WŁ 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Renata Stępniak 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 18 maja 2022 roku, Centrum Rozwoju Edukacji 

Województwa Łódzkiego, ul Batorego 64D 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  
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PLASTYKA 
 

Nr formy: 79 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle 

„Przestrzeń inspiracji dla nauczyciela: twórczo i kreatywnie z papierem” 

Adresaci: Nauczyciele/wychowawcy zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:   

 Papieroplastyka na cztery pory roku. 

 Znacznie twórczej zabawy dla rozwoju dzieci. 

 Rola konstrukcji przestrzennych i 3D na wyobraźnię dzieci i uczniów. 

 Plastyka: relaks i odprężenie. 

Kierownik formy: dr Beata Krokocka – nauczyciel konsultant ds. animacji pracy 

twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 25 października – 22 listopada 2021 roku, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach, b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 80 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja e-learning „Przegląd inicjatyw i doświadczeń 

związanych z wartościowaniem osiągnięć edukacyjnych z punktu widzenia 

dziecka w kontekście idei uczenia się przez całe życie” 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, nauczyciele zainteresowani tematem 
Zakres tematyczny: 

 Kompetencje kluczowe. 

 Strategia uczenia się przez całe życie. 

 „Doceniam, nie oceniam” – przyjazne spojrzenie na wartościowanie osiągnięć 

edukacyjnych dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.  

 Przykłady dobrych praktyk – wykorzystanie design thinking, w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Kierownik formy: Anna Garstka – nauczyciel-doradca metodyczny  wychowania 

przedszkolnego WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Anna Macioszek – konsultant ds. edukacji przedszkolnej 

i  wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach, Anna Garstka 

Liczba godzin: 5  

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 26 kwietnia 2022 roku, godz. 15
00

, Platforma MS 

Teams 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  
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WYCHOWANIE FIZYCZNE 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

 

Nr formy: 81 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący „Szkolenie przygotowujące nauczycieli 

do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”  
Adresaci: Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa rozpoczynający pracę oraz 

inni zainteresowani tematyką szkolenia 

Zakres tematyczny: Zgodny z ramowym programem i planem szkolenia 

przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia, 

Warszawa 2010 r.  

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji 

zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: specjaliści z danej dziedziny  

Liczba godzin: 34  

Koszt: 500 zł  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 25, 26, 27, 28, 29, 30 czerwca 2022 roku, Zespół 

Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu, 

ul.  Ułańska 2 lub po zebraniu grupy 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

Uwaga: 

1. Szkolenie realizowane w ciągu jednego tygodnia.  

2. Szkolenie kończy się egzaminem w formie sprawdzianu testowego 

i sprawdzianu praktycznego. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła 

wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem szkolenia.  

3. Ze względu na czynny udział uczestników w zajęciach, prosimy o przyniesienie 

obuwia i stroju sportowego. 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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EDUKACJA JĘZYKOWA 
 

Nr formy: 82 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning „Odwrócona lekcja 

języka angielskiego” 

Adresaci: Nauczyciele języka angielskiego i inne osoby zainteresowane tematem 

Zakres tematyczny: 

 Metoda odwróconej klasy. 

 Narzędzia pomocne w przygotowywaniu i organizowaniu odwróconej lekcji. 

 Przykłady pracy i scenariusze zajęć. 

Kierownik formy: Anna Kędziora – nauczyciel-doradca metodyczny języka 

angielskiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Kędziora  

Liczba godzin: 10 

Koszt: 40 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 19 października – 1 listopada 2021 roku, godz. 

15
00

, Platformie MS Teams oraz Moodle WODN w Skierniewicach, 
a.kedziora@wodnskiernie.nazwa.pl  

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 83 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium z lekcją otwartą „Aktywizowanie uczniów 

na  lekcjach języka angielskiego” 

Adresaci: Nauczyciele języka angielskiego i inne osoby zainteresowane tematem 

Zakres tematyczny: 

 Projekcja i omówienie lekcji otwartej w szkole ponadpodstawowej. 

 Kreatywne rozwijanie umiejętności językowych. 

 Skuteczne metody służące motywowaniu młodzieży. 

Kierownik formy: Anna Kędziora – nauczyciel-doradca metodyczny języka 

angielskiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Katarzyna Wierzbicka - nauczyciel języka angielskiego 

w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach 

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: listopad 2021 roku, Platforma MS Teams, 

a.kedziora@wodnskiernie.nazwa.pl  

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 84 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacja zbiorowa „Rola motywacji w nauczaniu 

języków obcych” 

Adresaci: Nauczyciele języka angielskiego i inne osoby zainteresowane tematem 

Zakres tematyczny: 

 Odpowiednio formułowane cele lekcji jako podstawowe źródło motywacji. 

mailto:a.kedziora@wodnskiernie.nazwa.pl
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 Metody i techniki zwiększające motywację. 

 Jak zaangażować ucznia do nauki języka angielskiego poza lekcjami w szkole. 

Kierownik formy: Anna Kędziora – nauczyciel-doradca metodyczny języka 

angielskiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Kędziora  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 7 grudnia 2021 roku, godz. 15
00

, Platforma MS 

Teams, a.kedziora@wodnskiernie.nazwa.pl  

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 85 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Planowanie i organizacja pracy z zespołem 

klasowym o zróżnicowanym poziomie i potrzebach edukacyjnych” 

Adresaci: Nauczyciele języka angielskiego i inne osoby zainteresowane tematem 

Zakres tematyczny: 

 Indywidualizacja nauczania. 

 Praktyczne aspekty pracy ze zróżnicowaną klasą. 

 Indywidualizacja nauczania a uczniowie ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

Kierownik formy: Anna Kędziora – nauczyciel-doradca metodyczny języka 

angielskiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Kędziora  

Liczba godzin: 10 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 – 24 stycznia 2022 roku, godz. 15
00

, Platforma 

MS Teams oraz Platforma Moodle WODN w Skierniewicach, 

a.kedziora@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 86 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Innowacyjne metody w nauczaniu języka 

angielskiego - grywalizacja w edukacji”  

Adresaci: Nauczyciele języka angielskiego i inne osoby zainteresowane tematem 

Zakres tematyczny: 

 Metoda gamifikacji, jej elementy i założenia. 

 Psychologiczne aspekty rywalizacji. 

 Wykorzystywane narzędzia. 

Kierownik formy: Anna Kędziora – nauczyciel-doradca metodyczny języka 

angielskiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Kędziora  

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 
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Termin i miejsce rozpoczęcia: 8 lutego 2022 roku, godz. 15
00

, Platforma MS 

Teams, a.kedziora@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 87 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Innowacje pedagogiczne na lekcjach języka 

angielskiego” 

Adresaci: Nauczyciele języka angielskiego i inne osoby zainteresowane tematem 

Zakres tematyczny: 

 Innowacja pedagogiczna – aspekty prawne. 

 Etapy wdrażania innowacji w szkole. 

 Propozycje innowacji w nauczaniu języka angielskiego na różnych etapach 

edukacji. 

Kierownik formy: Anna Kędziora – nauczyciel-doradca metodyczny języka 

angielskiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Kędziora  

Liczba godzin: 10 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 – 29 marca 2022 roku, godz. 15
00

, Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach, a.kedziora@wodnskiernie.nazwa.pl  

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 88 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning „Projekty na lekcji 

języka angielskiego” 

Adresaci: Nauczyciele języka angielskiego i inne osoby zainteresowane tematem 

Zakres tematyczny: 

 Metoda projektu – jak ją właściwe zorganizować i wykorzystać. 

 Narzędzia cyfrowe wykorzystywane w metodzie projektu. 

 Metoda webQuest. 

Kierownik formy: Anna Kędziora – nauczyciel-doradca metodyczny języka 

angielskiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Kędziora 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 40 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 20 kwietnia – 3 maja 2022 roku, Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach, a.kedziora@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 89 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium z lekcją otwartą w przedszkolu „Idea 

dwujęzyczności na nauczaniu przedszkolnym” 

Adresaci: Nauczyciele przedszkola i inne osoby zainteresowane tematem 

Zakres tematyczny: 

mailto:a.kedziora@wodnskiernie.nazwa.pl
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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 Projekcja i omówienie lekcji otwartej w przedszkolu. 

 Dwujęzyczność w nauczaniu przedszkolnym. 

 Organizacja zajęć w przedszkolu. 

 Gry i zabawy językowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Kierownik formy: Anna Kędziora – nauczyciel-doradca metodyczny języka 

angielskiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: nauczyciel przedszkola  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: maj 2022 roku, Platforma MS Teams, 

a.kedziora@wodnskiernie.nazwa.pl  

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  
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Nr formy: 90 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning na platformie Moodle 

„Przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego w formule 2019” 
Adresaci: Dyrektorzy, kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele 

przedmiotów zawodowych 
Zakres tematyczny:  

 Zmiany w organizacji egzaminów zawodowych 2019. 

 Rola nauczyciela w przygotowaniu do egzaminu. 

 Przygotowanie do części pisemnej egzaminu. 

 Przygotowanie do części praktycznej egzaminu. 

 Forum wymiany doświadczeń. 

Kierownik formy: Edyta Niedzielska – nauczyciel-doradca metodyczny kształcenia 

zawodowego 

Osoby prowadzące: Edyta Niedzielska  

Liczba godzin: 10 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 29 września – 13 października 2021 roku, godz. 

15
00

, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach, e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 91 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning na platformie Moodle „Co nowego 

w nowym egzaminie zawodowym?” 
Adresaci: Dyrektorzy, kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele 

przedmiotów zawodowych 
Zakres tematyczny:  

 Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów 

przeprowadzanych w formułach 2012 i 2017. 

 Część pisemna egzaminu. 

 Część praktyczna egzaminu, w tym zagadnienie jawności zadań we wskazanych 

kwalifikacjach. 

 Warunki zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu/ dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe. 

 Forum wymiany doświadczeń. 

Kierownik formy: Edyta Niedzielska – nauczyciel-doradca metodyczny kształcenia 

zawodowego 

Osoby prowadzące: Edyta Niedzielska  

Liczba godzin: 10 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 27 października – 10 listopada 2021 roku, godz. 15
00

, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach, e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  
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Nr formy: 92 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Zmiany w organizacji egzaminów 

zawodowych” 

Adresaci: Nauczyciele przedmiotów zawodowych, kierownicy szkolenia 

p0raktycznego 

Zakres tematyczny:  

 Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów 

przeprowadzanych w formułach 2012 i 2017. 

 Część pisemna egzaminu. 

 Część praktyczna egzaminu, w tym zagadnienie jawności zadań we wskazanych 

kwalifikacjach. 

 Warunki zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu/ dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe. 

 Forum wymiany doświadczeń. 

Kierownik formy: Edyta Niedzielska – nauczyciel-doradca metodyczny kształcenia 

zawodowego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Edyta Niedzielska 

Liczba godzin: 10 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: październik 2021 roku, marzec 2022 roku, Platforma 

MS Teams WODN w Skierniewicach, e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 93 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning na platformie Moodle „Jak 

zorganizować praktyczną naukę zawodu u pracodawcy?” 

Adresaci: Dyrektorzy, kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele 

przedmiotów zawodowych 
Zakres tematyczny:  

 Dokumenty regulujące praktyczną naukę zawodu. 

 Formy realizacji praktycznej nauki zawodu. 

 Umowa z pracodawcą. 

 Zakres obowiązków szkoły i pracodawcy. 

 Realizacja zajęć praktycznych u pracodawcy. 

 Forum wymiany doświadczeń. 

Kierownik formy: Edyta Niedzielska – nauczycie-doradca metodyczny kształcenia 

zawodowego 

Osoby prowadzące: Edyta Niedzielska 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 24 listopada – 8 grudnia 2021 roku, godz. 15
00

, 

Platforma MOODLE WODN w Skierniewicach, e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  
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Nr formy: 94 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle 

„Narzędzia Google do nauczania zdalnego przedmiotów zawodowych teoretycznych” 

Adresaci: Nauczyciele przedmiotów zawodowych 

Zakres tematyczny:  

 Narzędzia Google do nauczania zdalnego. 

 Prowadzenie wideorozmów przy użyciu Google Meet. 

 Rozpoczęcie pracy z Google Classroom. 

 Zakładanie klas i dołączanie uczniów do zajęć. 

 Publikacja materiałów i zadań. 

 Tworzenie testów i przeprowadzanie sprawdzianów. 

 Komunikacja z uczniami. 

 Prawo autorskie w publikacjach internetowych. 

 Forum wymiany doświadczeń. 

Kierownik formy: Edyta Niedzielska – nauczyciel-doradca metodyczny kształcenia 

zawodowego 

Osoby prowadzące: Edyta Niedzielska  

Liczba godzin: 20 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 19 stycznia – 16 lutego 2022 roku, godz. 15
00

, Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach, e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

 

Nr formy: 95 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning na platformie Moodle „Projekty 

współfinansowane ze środków zewnętrznych jako metoda pozyskania 

środków na realizację zajęć dodatkowych zawodowych” 
Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele przedmiotów zawodowych 

Zakres tematyczny:  

 Diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań uczniów. 

 Sposoby organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów oraz pozyskiwania 

środków na ich realizację. 

 Dokumentowanie realizacji zajęć pozalekcyjnych. 

 Ewaluacja działań. 

 Forum wymiany doświadczeń. 

Kierownik formy: Edyta Niedzielska – nauczyciel-doradca metodyczny kształcenia 

zawodowego 

Osoby prowadzące: Edyta Niedzielska  

Liczba godzin: 10 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 – 30 marca 2022 roku, godz. 15
00

, Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach, e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

mailto:e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
mailto:e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy


78 

 

Nr formy: 96 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle 

„Pozaszkolne formy kształcenia zawodowego” 
Adresaci: Dyrektorzy, kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele 

przedmiotów zawodowych 
Zakres tematyczny:  

 Przepisy regulujące organizację kształcenia zawodowego w formach 

pozaszkolnych. 

 Warunki, tryb i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych. 

 Sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia 

kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych. 

 Dostosowanie programów nauczania oraz planów nauczania.  

 Forum wymiany doświadczeń. 

Kierownik formy: Edyta Niedzielska – nauczyciel-doradca metodyczny kształcenia 

zawodowego 

Osoby prowadzące: Edyta Niedzielska  

Liczba godzin: 20 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 13 kwietnia – 11 maja 2022 roku, godz. 15
00

, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach, e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 97 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning na platformie Moodle „Pomiar 

dydaktyczny i ewaluacja osiągnięć uczniów” 

Adresaci: Dyrektorzy, kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele 

przedmiotów zawodowych 

Zakres tematyczny:  

 Ogólne pojęcie pomiaru dydaktycznego. 

 Jak przygotować wymagania edukacyjne i plan wynikowy? 

 Program nauczania a standardy wymagań edukacyjnych. 

 Diagnoza, ocena i porównanie osiągnięć uczniów. 

 Metody oceniania. 

 Ewaluacja osiągnięć uczniów. 

 Forum wymiany doświadczeń. 

Kierownik formy: Edyta Niedzielska – nauczyciel-doradca metodyczny kształcenia 

zawodowego 

Osoby prowadzące: Edyta Niedzielska  

Liczba godzin: 10 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 25 maja – 8 czerwca 2022 roku, godz. 15
00

, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach, e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  
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Nr formy: 98 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie” 

Adresaci: Dyrektorzy o krótkim stażu pracy, nauczyciele rozpoczynający 

pracę wszystkich typów szkół oraz inni zainteresowani tematyką szkolenia 
Zakres tematyczny:   

 Podstawowe założenia i wartości w szkole promującej zdrowie. 

 Koncepcja, model i standardy szkoły promującej zdrowie. 

 Etapy tworzenia szkoły promującej zdrowie. 

 Planowanie w szkole promującej zdrowie. 

 Dobre praktyki. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji 

zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 10 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 3 września 2021 roku, godz. 14
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D lub po zebraniu grupy, m.piwowar-

zrazek@wodnskierniewice.eu  

Uwaga: Obowiązkowy udział co najmniej trzech przedstawicieli z jednej 

szkoły/placówki oświatowej 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 99 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Jak tworzyć przedszkole promujące zdrowie” 

Adresaci: Dyrektorzy o krótkim stażu pracy, nauczyciele wychowania 

przedszkolnego rozpoczynający pracę oraz inni zainteresowani tematyką 

szkolenia 
Zakres tematyczny: 

 Geneza Programu. 

 Koncepcja, model i standardy przedszkola promującego zdrowie. 

 Etapy tworzenia przedszkola promującego zdrowie. 

 Planowanie w przedszkolu promującym zdrowie. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji 

zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 10 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 7 września 2021 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, lub po zebraniu grupy, m.piwowar-

zrazek@wodnskierniewice.eu 

Uwaga: Obowiązkowy udział co najmniej trzech przedstawicieli z jednego 

przedszkola 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  
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Nr formy: 100 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Autoewaluacja w szkole 

promującej zdrowie” 
Adresaci: Dyrektorzy o krótkim stażu pracy, nauczyciele rozpoczynający 

pracę wszystkich typów szkół promujących zdrowie oraz inni zainteresowani 

tematyką szkolenia 
Zakres tematyczny:   

 Standardy i narzędzia do autoewaluacji działań. 

 Propozycja kodowania wyników ankiet. 

 Oczekiwane efekty działań. 

 Cele i przedmiot autoewaluacji. 

 Metody, techniki i narzędzia badawcze. 

 Raport końcowy z autoewaluacji. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji 

zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 10 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 20 i 23 września 2021 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu  

Uwaga: Obowiązkowy udział trzech przedstawicieli szkół/placówek oświatowych 

posiadających Akces lub Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 101 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Autoewaluacja w przedszkolu 

promującym zdrowie” 
Adresaci: Dyrektorzy o krótkim stażu pracy, nauczyciele rozpoczynający 

pracę w przedszkolu promującym zdrowie oraz inni zainteresowani tematyką 

szkolenia 

Zakres tematyczny:   

 Standardy i narzędzia do autoewaluacji działań. 

 Propozycja kodowania wyników ankiet. 

 Oczekiwane efekty działań. 

 Cele i przedmiot autoewaluacji. 

 Metody, techniki i narzędzia badawcze. 

 Raport końcowy z autoewaluacji. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji 

zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 10 zł 

mailto:m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu
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Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 i 23 listopada 2021 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu  

Uwaga: Obowiązkowy udział trzech przedstawicieli szkół/placówek oświatowych 

posiadających Akces lub Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie. 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 102 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Planowanie w szkole promującej 

zdrowie” 
Adresaci: Dyrektorzy o krótkim stażu pracy, nauczyciele rozpoczynający 

pracę w szkole/placówce promującej zdrowie oraz inni zainteresowani 

tematyką szkolenia 
Zakres tematyczny:   

 Zasady i proces planowania w placówce promującej zdrowie. 

 Budowanie planu działań w oparciu o diagnozę stanu aktualnego. 

 Dobre praktyki. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji 

zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 10 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 17 i 24 listopada 2021 roku, godz. 15
00

, WODN 

w  Skierniewicach, ul. Batorego 64D, m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu  

Uwaga: Obowiązkowy udział trzech przedstawicieli szkół/placówek oświatowych  

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

mailto:m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu
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Nr formy: 103 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning „Wspomaganie wychowawczej 

roli rodziny w trosce o zdrowie psychiczne dziecka w duchu poglądów Jespera 

Juula?” 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, nauczyciele zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny: 

 Jesper Juul – pojęcie integralności dziecka? 

 Gdzie i jak narusza się integralność dziecka? 

 Jak mówimy chroniąc bądź naruszając integralność dziecka? 

 Jak możemy wspierać dziecko? 

 Fundamenty poczucia własnej wartości dziecka. 

 Poczucie własnej wartości, a pewność siebie dziecka. 

 Konsultacje indywidualne. 

Kierownik formy: Anna Garstka – nauczyciel-doradca metodyczny wychowania 

przedszkolnego WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Anna Garstka 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 21 września – 10 października 2021 roku, godz. 16
00

, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach  
Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

Nr formy: 108 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle 

„Bajkoterapia. Jak wykorzystać bajkę w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym?” 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz wszyscy zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny: 

 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów. 

 Biblioterapia – co to takiego? 

 Bajkoterapia jako metoda pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.  

 Rola bajek terapeutycznych oraz ich wpływ na dziecko w wieku przedszkolnym.  

 Zasady zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – nauczyciel konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 15 – 26 listopada 2021 roku, godz. 14
30

, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Nr formy: 110 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium na platformie Moodle „Jak zachęcić ucznia 

do wolontariatu?” 
Adresaci: Nauczyciele zainteresowani powyższą tematyką 

Zakres tematyczny:   

 Rodzaje wolontariatu – zalety i zagrożenia. 

 Rola szkoły w rozwijaniu wolontariatu. 

 Sposoby organizowania wolontariatu. 

 Budowanie planu oddziaływań wolontariackich. 

Kierownik formy: Anna Stefaniak – nauczyciel konsultant ds. organizacji 

i  programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak  

Liczba godzin: 20  

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 15 listopada – 17 grudnia 2021 roku, Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

 

Nr formy: 111 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Asertywność w pracy nauczyciela”  

Adresaci: Nauczyciele zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny: 

 Podstawowe wiadomości o asertywności. 

 Empatia i asertywność – znaczenie pojęć. 

 Zachowania empatyczne i asertywne w pracy nauczyciela. 

 Zasady asertywnych komunikatów. 

 Wyrażanie i przyjmowanie krytyki. 

 Przekazywanie i przyjmowanie uwag krytycznych. 

 Wychowanie do wrażliwości naprawdę i dobro. Kształtowanie właściwych 

postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – nauczyciel konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 2 grudnia 2021 roku, godz. 14
30

, Platforma MS Teams 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

 

Nr formy: 113 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle 

„Jak sprawić, żeby uczeń chciał chcieć? Motywacja i kształtowanie motywacji” 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze, języka polskiego oraz wszyscy 

zainteresowani tematem 
Zakres tematyczny: 

 Co to jest motywacja? Rodzaje motywacji. 

 Potrzeby jako motywy. 

 Mechanizmy osobowości jako motywy. 

 Najważniejsze potrzeby psychiczne a motywacja. 

 Co to znaczy motywować ucznia? 

 Wzmocnienie pozytywne jako klucz do motywowania i skutecznego wspierania. 

 Metody motywowania uczniów do pracy i wspierania ich w drodze do rozwoju. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – nauczyciel konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 – 24 stycznia 2022 roku, godz. 14
30

, Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 
 

 

Nr formy: 116 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium b-learning na platformie Moodle „Jak uczyć 

skutecznie i efektywnie – strategie dla ucznia i nauczyciela” 

Adresaci: Nauczyciele zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny: 

 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów. 

 Podstawy psychologiczne dotyczące preferencji i percepcji uczniów oraz 

związane z tym style uczenia się. 

 Praktyczne zastosowanie metod efektywnego nauczania w oparciu o różne 

przykłady szkolne. 

 Metody i techniki skutecznego i efektywnego uczenia się i nauczania. 

 Prezentacja wybranych metod i technik aktywizujących.  

 Tworzenie sytuacji dydaktycznych do aktywności ucznia.  

 Jak zwiększyć aktywność ucznia na zajęciach edukacyjnych?  

 Jak pomóc uczniowi w opanowaniu materiału poprzez wykorzystanie technik 

uczenia się? 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – nauczyciel konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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28 lutego 2022 roku, godz. 15
00

,
 
WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

1 – 18 marca 2022 roku, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

 

Nr formy: 118 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne na platformie Moodle „Jak sobie 

radzić w trudnych sytuacjach wychowawczych? Budowanie bezpiecznego 

klimatu społecznego w szkole/klasie”. II część 
Adresaci: Nauczyciele zainteresowani  powyższą tematyką 

Zakres tematyczny:   

 Przejawy trudnych i prowokacyjnych zachowań uczniów. 

 Motywy trudnych i prowokacyjnych zachowań uczniów. 

 Radzenie sobie z trudnymi, prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. 

 Obszary budowania bezpiecznego klimatu społecznego przez nauczyciela. 

Kierownik  formy:  Anna Stefaniak – nauczyciel konsultant ds. organizacji 

i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak  

Liczba godzin: 20  

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 7 marca – 7 kwietnia 2022 roku, Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

 

 

Nr formy: 120 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Emocje w komunikacji interpersonalnej”  

Adresaci: Nauczyciele zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny: 

 Neurobiologiczny mechanizm powstawania emocji. 

 Funkcje emocji. 

 Emocje w komunikacji zawodowej. 

 Jak komunikować swoje potrzeby i emocje? 

 Relacje – jak je budować? Pozytywne emocje w relacjach. 

 Strategie wzmacniania pozytywnych emocji. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – nauczyciel konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek  

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 23 marca 2022 roku, godz. 14
30

, Platforma MS 

Teams lub zajęcia stacjonarne w WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

 

https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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Nr formy: 121 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning „Dziecko z zaburzeniami 

lękowymi w przedszkolu i szkole” 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej,  nauczyciele zainteresowani tematem 
Zakres tematyczny: 

 Emocje – lęk, strach, czym są i skąd się biorą? 

 Kiedy emocje zaczynają przeszkadzać?  

 Kryteria diagnostyczne zaburzeń emocjonalnych. 

 Jak pomóc dziecku z zaburzeniami lękowymi? 

 Wspieranie dziecka z zaburzeniami lękowymi i jego rodziny przez pracowników 

przedszkola/szkoły. 

 Troska o dobrostan osoby wspierającej dziecko z zaburzeniami lękowymi. 

Kierownik formy: Anna Garstka – nauczyciel-doradca metodyczny wychowania 

przedszkolnego. 

Osoby prowadzące: Anna Garstka 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 60 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 5 kwietnia – 10 maja 2022 roku, godz. 16
00

, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach  
Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

Nr formy: 122 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe na platformie MS Teams „Projekt 

oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego” 

Adresaci: Nauczyciele – opiekunowie stażu 

Zakres tematyczny:   

 Podstawa prawna. 

 Zasady i sposoby opracowania projektu oceny dorobku zawodowego 

nauczyciela za okres stażu. 

Kierownik formy: Anna Stefaniak – nauczyciel konsultant ds. organizacji 

i  programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Anna Stefaniak  

Liczba godzin: 4  

Koszt:  Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 4, 11, 18 maja 2022 roku, Platforma MS Teams  

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  
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Nr formy: 125 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący „Pierwsza pomoc przedmedyczna 

wg Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji”  
Adresaci: Nauczyciele rozpoczynający pracę wszystkich typów szkół/placówek 

oraz inni zainteresowani tematyką szkolenia 

Zakres tematyczny:  

- Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.  

- Anatomia i fizjologia człowieka. 

- Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, zabezpieczenie miejsca zdarzenia 

oraz poszkodowanego. 

- Wezwanie pomocy. 

- Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego. 

- Poszkodowany nieprzytomny. 

- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego, dzieci i niemowląt 

Postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia – wybrane 

zagadnienia. 

- Apteczka pierwszej pomocy. 

- Instrukcja udzielania pierwszej pomocy.  

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji 

zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek  

Liczba godzin: 16 

Koszt: 100 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 5, 6, 12 października 2021 roku, godz. 15
00

, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D lub po zebraniu grupy, 

m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu  

Uwaga:  

 Ze względu na czynny udział uczestników w zajęciach, prosimy o przyniesienie 

obuwia i stroju sportowego.  

 Zajęcia prowadzone wg nowych Wytycznych ERC 2021. 

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

 

 Nr formy: 126 

Rodzaj formy i tytuł: „Kurs na kierownika wycieczek szkolnych”* 

Adresaci: Nauczyciele rozpoczynający pracę wszystkich typów szkół 

i placówek oświatowych oraz inni zainteresowani tematyką szkolenia 
Zakres tematyczny:  

 Przepisy dotyczące problematyki krajoznawstwa i turystyki szkolnej oraz 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

 Krajoznawstwo i turystyka w pracy szkoły/placówki:  

 cele krajoznawstwa i turystyki szkolnej, 

 formy krajoznawstwa i turystyki szkolnej z uwzględnieniem ich organizacji, 

 organizacja wycieczki krajowej i zagranicznej, 

mailto:m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu
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 zadania kierownika wycieczki i opiekunów wycieczki. 

 Organizacja specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej.  

 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczki:  

 bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach publicznych,  

 zasady bezpieczeństwa podczas przejazdów autokarem, 

 wymogi bezpieczeństwa nad wodą, 

 bezpieczeństwo podczas specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-

turystycznych. 

 Współpraca z rodzicami uczestników form krajoznawstwa i turystyki. 

 Praktyczne przedstawienie organizacji wycieczki krajowej i zagranicznej: 

 plan finansowy, 

 karta wycieczki i program, 

 regulamin wycieczki, 

 rozliczenie finansowe, podsumowanie, ocena wycieczki po jej zakończeniu.  

 Rodzaje odpowiedzialności kadry wycieczki.  

 Procedury postępowania w sytuacji wypadku uczestnika wycieczki. 

 Pierwsza pomoc przedmedyczna – wybrane zagadnienia.  

 Dobre praktyki. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji 

zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: specjaliści danej dziedziny 

Liczba godzin: 14 

Koszt: 140 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 15, 21, 22 listopada 2021 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach ul. Batorego 64D, lub po zebraniu grupy, m.piwowar-

zrazek@wodnskierniewice.eu  

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

* możliwa realizacja kursu w siedzibie instytucji zamawiającej szkolenie 

 

Nr formy: 127 

Rodzaj formy i tytuł: „Kurs na wychowawcę wypoczynku”* 

Adresaci: Młodzież, studenci i inne osoby z predyspozycjami pedagogicznymi. 

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która spełnia warunki zawarte 

w  Ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym art. 92p pkt 2 
Zakres tematyczny: 

 Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

 Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku. 

 Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. 

 Ruch i rekreacja. 

 Turystyka i krajoznawstwo. 

 Zajęcia kulturalno-oświatowe. 

 Zajęcia praktyczno-techniczne. 

mailto:m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu
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 Prace społecznie użyteczne. 

 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku. 

Program kursu zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

30  marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 452) – załącznik nr 8 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji 

zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: specjaliści danej dziedziny 

Liczba godzin: 36 

Koszt: 150 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 24, 27, 28, 29, 30, 31 maja 2022 roku, godz. 14
00

, 

WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D*, lub po zebraniu grupy, 

m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu  

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy  

* możliwa realizacja kursu w siedzibie instytucji zamawiającej szkolenie 

 

Nr formy: 128 

Rodzaj formy i tytuł: „Kurs na kierownika wypoczynku”  

Adresaci: Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia warunki 

zawarte w Ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym art. 92p pkt 1 

Zakres tematyczny:  

- Planowanie pracy wychowawczej. 

- Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

- Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku. 

- Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz 

z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego. 

- Prowadzenie dokumentacji wypoczynku. 

Program kursu zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

30  marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 452) – Załącznik nr 7 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji 

zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: specjaliści danej dziedziny 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 140 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 2, 7 czerwca 2022 roku, godz. 14
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D lub po zebraniu grupy, m.piwowar-

zrazek@wodnskierniewice.eu  

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

mailto:m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
mailto:m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu
mailto:m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu
https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
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SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

PROPONOWANE NAUCZYCIELOM 

 

 Ogólnopolski Tydzień Kariery 

 

 Konkurs literacki Literatura zaklęta w leśnych wersach – luty/marzec 2022 

roku 

 

 XVII Sympozjum Naukowe w Wyższym Seminarium Duchownym 

w  Łowiczu – maj 2022 roku, godz. 10
00

, Aula Wyższego Seminarium 

Duchownego w Łowiczu, ul. Seminaryjna 6 

 

 Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej – maj 2022 roku 

 

 Powiatowy Konkurs Ortograficzny – maj 2022 roku 

 

 Konkurs poetycki O laur Prusa – maj/czerwiec 2022 roku 

 

 Turniej Wiedzy Przyrodniczej – czerwiec 2022 roku, siedziba Nadleśnictwa 

Maków 
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………………………………………          .…………………………………………. 
Pieczątka szkoły/placówki oświatowej             miejscowość, data 

 

Dyrektor  

Centrum Rozwoju Edukacji WŁ 

w Skierniewicach  

ul. Batorego 64D, 96-100 Skierniewice 
 

Formularz zamówienia szkolenia rady pedagogicznej 
 

1. Tytuł/tematyka szkolenia:........................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................... 

Adresat formy: .............................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................... 

2. Liczba osób biorących udział w szkoleniu: …………………………………..…………......………… 

3. Liczba godzin dydaktycznych szkolenia: ............................................................................................... 

4. Miejsce i przewidywany termin szkolenia: ............................................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 

5. Osoba upoważniona do kontaktu (imię i nazwisko nr telefonu, adres e-mail): ………………………. 

....................................................................................................................................................................... 

6. Dane do wystawienia faktury VAT: 

Nabywca 

Nazwa: ......................................................................................................................................................... 

Adres:  ........................................................ ................................................................................................. 

NIP:  ........................................................... ................................................................................................. 

Odbiorca 

Nazwa:  ....................................................... ................................................................................................. 

Adres: ......................................................... ................................................................................................. 

7. Informacje dodatkowe: ........................ ................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 

 
W przypadku zamówienia formy odpłatnej Szkoła/Placówka jest zobowiązana do przekazania na konto 

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego, ul. Batorego 64D w Skierniewicach kosztów szkolenia 

nr konta bankowego: PEKAO S.A. I. O w Skierniewicach 22124062921111001069681186 
 

 

                   ....................................................... 
                        (pieczęć i podpis dyrektora) 

Czytelnie wypełniony formularz prosimy przesłać na adres organizatora: 

Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach 96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64D 

Tel.: 505 392 412  

e-mail: wodn@wodnskiernie.nazwa.pl     strona internetowa: www.wodnskierniewice.eu 

 

 

Uwaga! 

□ rada pedagogiczna:  

 do 6 godz. dydaktycznych – 700 zł 

 powyżej 6 godz. dydaktycznych – 1400 zł 

………………………………………                  .…………………………………………. 

mailto:wodn@wodnskiernie.nazwa.pl
http://www.wodnskierniewice.eu/
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Pieczątka szkoły/placówki oświatowej             miejscowość, data 

 

Dyrektor  

Centrum Rozwoju Edukacji WŁ 

w Skierniewicach  

ul. Batorego 64D, 96-100 Skierniewice 
 

Formularz zamówienia szkolenia formy doskonalenia 

 

1. Rodzaj szkolenia (odpowiednie zaznaczyć): 

□ kurs doskonalący 

□ warsztat metodyczny 

□ seminarium 

□ wykład 

2. Tytuł/tematyka szkolenia: ….................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

Adresat formy: ............................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

3. Liczba osób biorących udział w szkoleniu: …………………………………..……………...………… 

4. Liczba godzin dydaktycznych szkolenia: ................................................................................................ 

5. Miejsce i przewidywany termin szkolenia: ............................................................................................. 

….................................................................................................................................................................... 

6. Osoba upoważniona do kontaktu (imię i nazwisko nr telefonu, adres e-mail): ………………………. 

........................................................................................................................................................................ 

7. Dane do wystawienia faktury VAT: 

Nabywca 

Nazwa: .......................................................................................................................................................... 

Adres:  ........................................................ .................................................................................................. 

NIP:  ........................................................... ................................................................................................... 

Odbiorca 

Nazwa:  ....................................................... .................................................................................................. 

Adres: ......................................................... ................................................................................................... 

8. Informacje dodatkowe: ………………………………………................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 
W przypadku zamówienia formy odpłatnej Szkoła/Placówka jest zobowiązana do przekazania na konto 

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach kosztów szkolenia 

nr konta bankowego: PEKAO S.A. I. O w Skierniewicach 22124062921111001069681186 
 

 

                   ....................................................... 
                        (pieczęć i podpis dyrektora) 

Czytelnie wypełniony formularz prosimy przesłać na adres organizatora: 

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach 96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64D 

Tel.: 505 392 412  

e-mail: wodn@wodnskiernie.nazwa.pl     strona internetowa: www.wodnskierniewice.eu 

 

VERTE 

 

Uwaga! 

mailto:wodn@wodnskiernie.nazwa.pl
http://www.wodnskierniewice.eu/
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Kursy doskonalące  

 10 h              – od 40 zł do 70 zł od uczestnika 

 15 h – 20 h   – od 60 zł do 80 zł od uczestnika 

 25 h – 30 h   – od 100 zł do 120 zł od uczestnika 

 35 h – 40 h   – od 140 zł do 160 zł od uczestnika 

 100 h           – od 800 zł do 1000 zł od uczestnika  
 

Warsztaty  

 10 h – od 40 zł do 60 zł od uczestnika 

 15 h – od 45 zł do 90 zł od uczestnika 
 

Seminaria/webinaria 

   5 h – 20 zł od uczestnika 

 10 h – 30 zł od uczestnika  
 

Szkolenia e-learningowe  

 10 h – 20 zł od uczestnika 

 15 h do 20 h – 30 zł od uczestnika 

 25 h do 30 h – 40 zł od uczestnika 

 35 h do 40 h – 50 zł od uczestnika 

 45 h do 60 h – 60 zł od uczestnika 
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…………………………….…………     ……...…………………………..202... r. 

(pieczęć szkoły/placówki)         (miejscowość, data) 

 

 

ZGŁOSZENIE 
 

 

Zgłaszam szkołę/placówkę………………………………………………..…………………… 
(nazwa szkoły/placówki, adres, telefon kontaktowy) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

do udziału we Wspomaganiu szkoły/placówki dotyczącym doskonalenia nauczycieli w roku 

szkolnym 2021/2022 organizowanym przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa 

Łódzkiego WODN w  Skierniewicach. 

 

 

                                                                                                            

…………………………………………… 

(pieczęć i podpis dyrektora) 
 

 


