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Szanowni Państwo 

Witamy po wakacyjnej przerwie. W 2019 roku Wojewódzki Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach będzie świętował 30-lecie 

istnienia. Bazując na doświadczeniu oraz przyjętych kryteriach jakości 

organizacji szkoleń potwierdzonych Akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 

i Certyfikatem Jakości ISO 9001 – 2015 przygotowaliśmy dla Państwa ofertę 

edukacyjną na rok szkolny 2018/2019. 

Proponowane w ofercie formy i ich tematyka wynikają z: 

 Kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 

2018/2019: 

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości 

i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. 

2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. 

Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność 

uczniów. 

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. 

Rozwój doradztwa zawodowego. 

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne 

i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. 

 Zmian w systemie oświaty związanych z wdrażaną reformą edukacji. 

 Wniosków i rekomendacji ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

Łódzkiego Kuratora Oświaty. 

 Wyników diagnozy potrzeb szkoleniowych nauczycieli i informacji 

zwrotnych uzyskanych podczas ewaluacji prowadzonych form kształcenia 

ustawicznego. 

Życząc udanego roku szkolnego 2018/2019 i samych pomyślnych 

przedsięwzięć, zachęcam do skorzystania z naszej oferty. Ufamy, że współpraca 

z  Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach 

będzie nadal dla Państwa dobrym i ciekawym doświadczeniem, zainspiruje 

do  twórczych działań, zaspokoi potrzeby edukacyjne i organizacyjne, jak 

również będzie formą wymiany doświadczeń, możliwością udziału w sieci 

współpracy i samokształcenia.  
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Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę m.in.: z zakresu zmian w ocenie pracy 

i awansie zawodowym nauczycieli, kształceniu ogólnym, specjalnym, 

zawodowym oraz w obszarze wychowania i profilaktyki. Ponadto 

przygotowaliśmy ofertę szkoleń z zakresu wdrażania podstawy programowej 

kształcenia ogólnego z uwzględnieniem nowoczesnych metod nauczania oraz 

wykorzystywania programów europejskich. Zmodyfikowaliśmy ofertę z obszaru 

wychowania i profilaktyki, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

rozwiązywania konfliktów w szkole, integracji zespołów klasowych, 

współpracy z rodzicami, budowania przyjaznej atmosfery w zespole klasowym 

i szkole. Proponujemy kolejną edycję kursu nauki języka angielskiego 

dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.  

Miło nam będzie spotykać się z Państwem na formach stacjonarnych 

organizowanych w siedzibie WODN jak również w filiach Biblioteki 

Pedagogicznej w Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Brzezinach. Zapraszamy 

do skorzystania z bogatej oferty szkoleń e-learningowych. Oferujemy szkolenia 

na życzenie klienta. 

Ponadto zapraszamy do przesyłania swoich materiałów edukacyjnych, które 

opublikujemy w Wirtualnym Magazynie Oświatowym – piśmie redagowanym 

przez WODN w Skierniewicach. 

Korzystając z naszej oferty prosimy o uwzględnienie następujących 

zasad organizacyjnych: 

1. Przy zapisach na formy prosimy podawać numer formy  

z Informatora (plakatu, strony WWW Ośrodka); we wszystkich tych 

dokumentach formy mają ten sam numer. Przy formach odpłatnych prosimy 

o podanie imienia i nazwiska, numeru i tytułu formy. 

2. Opłaty prosimy uiszczać na konto Ośrodka. 

Numer konta WODN w Skierniewicach: 22 1240 6292 1111 0010 6968 1186 

Dowód wpłaty prosimy zabrać na szkolenie i przedstawić kierownikowi formy. 

 

Z wyrazami szacunku 

Małgorzata Wrzodak 

Dyrektor WODN w Skierniewicach  

wraz z Pracownikami 
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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. 
Przepisy prawa oświatowego 

w pracy nauczyciela 
wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku 

Bożena 

Fronckiewicz 

2. 

Budowanie relacji 

interpersonalnych katechety  

z uczniami 

wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku Kamil Goc 

3. 
Kodowanie bez urządzeń 

cyfrowych 
wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku Jolanta Hysz 

4. 

Nauczanie przez doświadczanie: 

aktywnie i twórczo na zajęciach 

lekcyjnych i pozalekcyjnych 

wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku 
dr Beata 

Krokocka 

5. 

Szkoła sprzyjająca dziecku: 

uczeń zdolny  

w szkole/placówce oświatowej 

wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku 
dr Beata 

Krokocka 

6. 
Nowe sposoby nauczania języka 

polskiego 
wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku Elżbieta Masny 

7. 
Warsztat pracy nauczyciela 

języka angielskiego 
wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku Katarzyna Nowak 

8. 
Szkoła/Placówka Promująca 

Zdrowie 
wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku 

Marzenna 

Piwowar-Zrazek 

9. Wychowanie i profilaktyka 
28 września 2018 roku, godz. 1500, 

WODN w Skierniewicach, 
Marek Rawski 

10. 

Planowanie pracy zespołów  

ds. ewaluacji wewnętrznej  

w szkole 

wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku Anna Stefaniak 

11. Warsztat pracy opiekuna stażu wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku Anna Stefaniak 

12. 

Wdrażanie mediacji szkolnych 

i rówieśniczych w szkołach 

i innych placówkach 

oświatowych 

wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku 
Teresa 

Szczepańska 

13. 

Sposoby motywowania ucznia 

do rozwoju kompetencji 

kluczowych z zastosowaniem 

metod aktywizujących 

wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku 
Małgorzata 

Wrzodak 

14. 

Promocja kształcenia 

zawodowego – wzmacnianie  

potencjału szkół zawodowych 

wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku Agata Lipska 

15. 
Pomoc psychologiczno-

pedagogiczna w szkole 
wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku Anna Walendzik 
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KURS KWALIFIKACYJNY 

 

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: Bożena Fronckiewicz nauczyciel – konsultant ds. kadry 

kierowniczej 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 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04, wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832- 56-43 wew. 201 



Oferta edukacyjna WODN w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019                                         7 

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE 

 

Nr formy: 2 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Nowe uregulowania prawne – sytuacja 

nauczyciela w dobie reformy” 

Adresaci: Dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Zakres tematyczny:   

- Podstawa prawna zmian w oświacie.  

- Prawa i obowiązki nauczycieli oraz dyrektorów szkół wynikające  

z wdrażanych zmian. 

- Ocena pracy nauczyciela od 1 września 2018 roku. 

- Awans zawodowy nauczyciela. 

- Czas pracy, ustalanie łączonego pensum, urlop dla poratowania zdrowia. 

Kierownik formy: Agata Lipska nauczyciel – doradca metodyczny 

ds. przedmiotów zawodowych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Agata Lipska  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 6 września 2018 roku, godz. 1430, Zespół Szkół 

– Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, 

ul. Zwolińskiego 46 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04, wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832- 56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 3 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Planowanie i realizacja 

ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce oświatowej” 
Adresaci: Zainteresowani nauczyciele, zespoły ds. ewaluacji wewnętrznej 

Zakres tematyczny: 

- Planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej. 

- Narzędzia wykorzystywane w ewaluacji wewnętrznej. 

- Analiza danych ilościowych i jakościowych. 

- Projektowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej. 

Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel – konsultant ds. organizacji 

i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak  

Liczba godzin: 6  

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy (wrzesień 2018 roku – maj 

2019 roku), WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04, wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832- 56-43 wew. 201 
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Nr formy: 4 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Edukacja europejska – Program 

Erasmus + dla edukacji szkolnej – wytyczne na rok 2018/2019” 
Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, szkół ogólnokształcących  

i zawodowych zainteresowani udziałem placówek w międzynarodowych 

projektach współpracy szkół i doskonaleniu zagranicą 

Zakres tematyczny:   

- Wytyczne Komisji Europejskiej w kwestii programu Erasmus + na rok 

2018/2019. 

- Projekty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli zagranicą – 

Akcja KA1 (cele i priorytety). 

- Międzynarodowe projekty współpracy szkół – Akcja KA2 (cele i priorytety). 

- Analiza dokumentów (wnioski aplikacyjne, nowe formularze). 

- Możliwości poszukiwania partnerów zagranicznych. 

- Rola programu eTwinning w strukturze Erasmus +. 

- Przykłady dobrych praktyk. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Agnieszka Edyta Dąbrowska 

Liczba godzin: 6 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   

I termin: 

6 listopada 2018 roku, godz. 1430,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D  

II termin: 

13 listopada 2018 roku godz. 1430,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

III termin: 

15 listopada 2018 roku, godz. 1400,  

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

IV termin: 

22 listopada 2018 roku, godz. 1500,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04, wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832- 56-43 wew. 201 
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Nr formy: 5 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Edukacja europejska – Program 

Erasmus + dla edukacji zawodowej – wytyczne na rok 2018/2019” 
Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele szkół zawodowych zainteresowani udziałem 

placówek w międzynarodowych projektach współpracy szkół, doskonaleniu 

zagranicą i realizacją staży uczniowskich w firmach zagranicznych 

Zakres tematyczny:   

- Wytyczne Komisji Europejskiej w kwestii programu Erasmus + edukacja 

zawodowa na rok 2018/2019. 

- Projekty w zakresie staży uczniowskich i doskonalenia nauczycieli zawodu 

zagranicą – Akcja KA1 (cele i priorytety). 

- Międzynarodowe projekty współpracy szkół – Akcja KA2 (cele i priorytety). 

- Analiza dokumentów (wnioski aplikacyjne, nowe formularze). 

- Możliwości poszukiwania partnerów zagranicznych. 

- Rola programu eTwinning w strukturze Erasmus +. 

- Przykłady dobrych praktyk. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Agnieszka Edyta Dąbrowska 

Liczba godzin: 6 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   

I termin: 

26 listopada 2018 roku, godz. 1430,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D  

II termin: 

5 grudnia 2018 roku, godz. 1400,  

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64 D 

III termin: 

11 grudnia 2018 roku godz. 1430,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

IV termin: 

13 grudnia 2018 roku, godz. 1500,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 
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Nr formy: 6 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Trudne rozmowy 

z pracownikami szkoły i nie tylko, czyli praktyczny trening dla dyrektorów 

szkół i placówek oświatowych” 

Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele zainteresowani powyższą 

tematyką 

Zakres tematyczny: 

- Budowanie autorytetu. 

- Diagnozowanie postawy pracowników. 

- Metody komunikacji skuteczne w budowaniu relacji z pracownikami. 

- Udzielanie informacji zwrotnych. 

- Feedback motywujący i korygujący. 

- Rozmowa krytyczna i uznaniowa. 

Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel – konsultant ds. organizacji 

i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak, Tomasz Chmurski – pedagog, dyrektor 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach  

Liczba godzin: 10 

Koszt: 70 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 22, 24 stycznia 2019 roku, godz. 1300, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 
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AWANS ZAWODOWY 

 

Nr formy: 7 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning 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 opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres 

stażu. 

- Wykorzystanie pełnienia funkcji opiekuna stażu do własnego awansu. 

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: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 17 września 2018 roku – 22 października 2018 roku, 

godz. 1500, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 8  

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Regulamin oceniania nauczycieli” 

Adresaci: Kadra kierownicza szkół/placówek, nauczyciele zainteresowani 

tematyką 

Zakres tematyczny:   

- Zmiany w ocenie pracy nauczycieli. 

- Projekt regulaminu oceniania nauczycieli. 

Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz nauczyciel – konsultant ds. kadry 

kierowniczej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz   

Liczba godzin: 4 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   

I termin 

9 października 2018 roku, godz. 1430, 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

II termin 

10 października 2018 roku, godz. 1430, 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D 
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III termin 

11 października 2018 roku, godz. 1430,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04, wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832- 56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 9 

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

Moodle „Stażysta na ścieżce awansu zawodowego”  
Adresaci: Nauczyciele stażyści ubiegający się o stopień nauczyciela 

kontraktowego  

Zakres tematyczny:   

- Aktualizacja zapisów prawnych  dotyczących awansu zawodowego  

nauczyciela stażysty. 

- Plan rozwoju zawodowego. 

- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. 

- Dokumentowanie rozwoju i dorobku zawodowego. 

- 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, Iwona Leśniewicz nauczyciel biologii, 

ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego  

Liczba godzin: 30 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 października 2018 roku, godz. 1500, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 10 

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

„Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego – dla kontynuujących staż” 
Adresaci: Nauczyciele kontraktowi, którzy rozpoczęli staż  na stopień 

nauczyciela mianowanego przed 2017 roku 

Zakres tematyczny:  

- Przybliżenie problematyki awansu zawodowego nauczycieli. 

- Ocena pracy nauczyciela a ocena dorobku zawodowego.  

- Przygotowanie  dokumentacji formalnej.  

- Realizacja stażu i przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego. 

- Elektroniczne i indywidualne konsultacje indywidualne w zakresie awansu  

zawodowego. 
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Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach,  

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel biologii, 

ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego 

Liczba godzin: 30 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 października 2018 roku, godz. 1500, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 11 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium „Prawa i obowiązki dziecka/ucznia” 

Adresaci: Nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani i nauczyciele 

zainteresowani powyższą tematyką 

Zakres tematyczny: 

- Zdefiniowanie pojęcia „dziecko”. 

- Czym są prawa dziecka? 

- Akty prawne odnoszące się do praw dzieci. 

- Rzecznik Praw Dziecka. 

- Prawa ucznia. 

- Nowa podstawa programowa o prawach dziecka i ucznia. 

Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel – konsultant ds. organizacji 

i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 

I termin 

16 października 2018 roku, godz. 1430,  

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

II termin 

17 października 2018 roku, godz. 1430,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D 

III termin 

18 października 2018 roku, godz. 1430, 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu,  ul. Ułańska 2 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 
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Nr formy: 12 

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

„Nowy awans zawodowy – uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego” 
Adresaci: Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących wszystkich etapów 

kształcenia 

Zakres tematyczny:  

- Przybliżenie problematyki awansu zawodowego nauczycieli.  

- Przygotowanie dokumentacji formalnej.  

- Obudowa prawna  dotycząca awansu zawodowego nauczyciela. 

- Ocena pracy nauczyciela a ocena dorobku zawodowego. 

- 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, Iwona Leśniewicz – nauczyciel biologii, 

ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego  

Liczba godzin: 30  

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 17 października 2018 roku, godz. 1500, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

 

Nr formy: 13 

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

„Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego – dla kontynuujących staż” 

Adresaci: Nauczyciele realizujący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego  

Zakres tematyczny:   

- Procedura prawna dotycząca awansu zawodowego nauczycieli. 

- Ocena pracy nauczyciela a ocena dorobku zawodowego. 

- Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela 

dyplomowanego. 

- Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu edukacyjnego, wychowawczego 

lub organizacyjno-programowego. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant  ds.  przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz – nauczyciel biologii, 

ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego 

Liczba godzin: 30   

Koszt: 30 zł 
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Termin i miejsce rozpoczęcia: 25 października 2018 roku, godz. 1500, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 14 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Awans zawodowy nauczyciela 

– nowe regulacje” 
Adresaci: Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół  

Zakres tematyczny:   

- Aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sprawy awansu 

zawodowego nauczycieli. 

- Powiązanie oceny pracy ze ścieżką awansu zawodowego nauczycieli. 

- Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji 

- Wymagania na poszczególne stopnie awansu. 

- Sposoby realizacji wymagań 

 Kierownik formy: Agata Lipska – doradca metodyczny ds. przedmiotów 

zawodowych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Agata Lipska  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 21 listopada 2018 roku, godz. 1430, Zespół Szkół 

– Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, 

ul. Zwolińskiego 46 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 15 

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

„Nowy awans zawodowy – uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego” 

Adresaci: Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących wszystkich etapów 

kształcenia 

Zakres tematyczny:   

- Procedura prawna dotycząca awansu zawodowego nauczycieli. 

- Ocena pracy nauczyciela. 

- Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela 

dyplomowanego. 

- Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu edukacyjnego, wychowawczego  

lub organizacyjno- programowego. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant  ds.  przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach,  

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel biologii, 

ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego  
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Liczba godzin: 30  

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 21 listopada 2018 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 16 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Realizacja wymagań na stopień 

nauczyciela kontraktowego – dotychczasowe i nowe zasady” 
Adresaci: Nauczyciele stażyści, starający się uzyskać stopień nauczyciela 

kontraktowego 

Zakres tematyczny:   

- Aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sprawy awansu 

zawodowego nauczycieli. 

- Analiza wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego.  

- Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji. 

- Dokumentacja do wniosku o wszczęcie postępowania. 

- Przebieg postępowania o nadanie stopnia awansu nauczyciela 

kontraktowego. 

Kierownik formy: Agata Lipska nauczyciel – doradca metodyczny 

ds. przedmiotów zawodowych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Agata Lipska  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 listopada 2018 roku, godz. 1430, Zespół Szkół 

– Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, 

ul. Zwolińskiego 46 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 17 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Realizacja wymagań na stopień 

nauczyciela mianowanego – dotychczasowe i nowe zasady” 
Adresaci: Nauczyciele kontraktowi, starający się uzyskać stopień nauczyciela 

mianowanego 

Zakres tematyczny:   

- Aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sprawy awansu 

zawodowego nauczycieli. 

- Analiza wymagań na stopień nauczyciela mianowanego.  

- Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji. 

- Dokumentacja do wniosku o wszczęcie postępowania. 

- Przebieg postępowania o nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego. 
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Kierownik formy: Agata Lipska nauczyciel – doradca metodyczny 

ds. przedmiotów zawodowych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Agata Lipska  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  4 grudnia 2018 roku, godz.1430, Zespół Szkół – 

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, 

ul. Zwolińskiego 46 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

 

Nr formy: 18 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Realizacja wymagań na stopień 

nauczyciela dyplomowanego – dotychczasowe i nowe zasady” 
Adresaci: Nauczyciele mianowani, starający się uzyskać stopień nauczyciela 

dyplomowanego 

Zakres tematyczny:   

- Aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sprawy awansu 

zawodowego nauczycieli. 

- Analiza wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.  

- Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji. 

- Dokumentacja do wniosku o wszczęcie postępowania. 

- Przebieg postępowania o nadanie stopnia awansu nauczyciela 

dyplomowanego. 

Kierownik formy: Agata Lipska nauczyciel – doradca metodyczny 

ds. przedmiotów zawodowych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Agata Lipska  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 9 stycznia 2019 roku, godz. 1430, Zespół Szkół – 

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, 

ul. Zwolińskiego 46 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 19 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Od nauczyciela kontraktowego 

do mianowanego – dla kontynuujących staż” 
Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego 

Zakres tematyczny:   

- Podstawa prawna awansu zawodowego. 

- Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu 
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zawodowego. 

- Ocena pracy nauczyciela a ocena dorobku zawodowego. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów  

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny  

Liczba godzin: 10 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 18 lutego 2019 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D    

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 20 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Przepisy prawa oświatowego 

w pracy nauczyciela” 
Adresaci: Nauczyciele stażyści, kontraktowi i mianowani wszystkich typów 

szkół i placówek 

Zakres tematyczny:   

- Przepisy prawa z zakresu funkcjonowania szkoły. 

- Wewnątrzszkolne uregulowania prawne obowiązujące nauczyciela. 

Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz nauczyciel – konsultant  ds. kadry 

kierowniczej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz  

Liczba godzin: 5  

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

 I termin 

25 lutego 2019 roku, godz. 14 30, 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

II termin 

26 lutego 2019 roku, godz. 1430,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

III termin 

28 lutego 2019 roku, godz. 1430,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D 

IV termin 

5 marca 2019 roku, godz. 1430,  

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04, wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
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Nr formy: 21 

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

„Autoewaluacja w pracy nauczyciela – jak sprawnie oceniać i planować 

zmiany w swojej pracy” 
Adresaci: Nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani 

Zakres tematyczny: 

- Rodzaje ewaluacji. 

- 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  

Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 5 marca 2019 roku – 8 kwietnia 2019 roku, 

godz. 1500, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

 

Nr formy: 22  

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Realizacja wymagań na stopień 

nauczyciela dyplomowanego – dla kontynuujących staż” 

Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego 

Zakres tematyczny:   

- Podstawa prawna awansu zawodowego. 

- Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu 

zawodowego. 

- Ocena pracy nauczyciela a ocena dorobku zawodowego. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant  ds.  przedmiotów  

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny  

Liczba godzin: 10 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 marca 2019 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 
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Nr formy: 23 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Odpowiedzialność porządkowa 

i dyscyplinarna nauczyciela w szkole/placówce oświatowej” 

Adresaci: Nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani i nauczyciele 

zainteresowani  powyższą tematyką. 

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: 5  

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 

I termin 

20 marca 2019 roku, godz. 1430,  

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

II termin 

25 marca 2019 roku, godz. 1430, 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D 

III termin 

26 marca 2019 roku, godz. 1430, 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu,  ul. Ułańska 2 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 24 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Opracowanie studium 

przypadku” 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół  odbywający staż na stopień 

nauczyciela dyplomowanego rozpoczęty i niezakończony przed dniem  

1 września 2018 roku  

Zakres tematyczny:   

- Wymagania zawarte w § 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia MEN  

z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego przez nauczycieli, dotyczące umiejętności rozwiązywania 

problemów związanych z pracą nauczyciela. 

- Ogólny schemat opisu i analizy przypadku. 

- Przykłady dokumentacji przedstawionej w formie opisu i analizy przypadku 

rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego, wychowawczego 

lub organizacyjnego.  
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- Etapy pracy nad przygotowaniem studium przypadku. 

- Konstruowanie własnego opracowania dotyczącego przypadku rozpoznania  

i rozwiązania problemu edukacyjnego, wychowawczego lub 

organizacyjnego. 

- Kryteria oceny pisemnego opracowania. 

Kierownik formy: Agata Lipska nauczyciel – doradca metodyczny 

ds. przedmiotów zawodowych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Agata Lipska  

Liczba godzin: 10 (2x5) 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: marzec/kwiecień 2019 roku (po zebraniu 

grupy), Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 

Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

 

Nr formy: 25 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Ocenianie osiągnięć 

edukacyjnych uczniów w klasach I-III jako integralna część procesu 

nauczania i uczenia się” 
Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Zakres tematyczny: 

- Podstawy prawne oceniania w klasach I-III. 

- Strategie i sposoby oceniania małego ucznia zgodnie z założeniami nowej 

podstawy programowej dla I etapu edukacyjnego. 

- Refleksje praktyka na temat efektywności oceniania rozumianego jako 

proces, nie akcja. 

Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Jolanta Hysz, Anna Garstka – nauczyciel wychowania 

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, ekspert ds. awansu zawodowego 

nauczycieli 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 

I termin 

27 września 2018 roku, godz. 1430, 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2  

II termin 

3 października 2018 roku, godz. 1430, 
WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 26 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium „Nauka ubrana w zabawę i proces twórczy” 

Adresaci: Nauczyciele zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:  

- Zabawy kreatywne: np. wędrówka kontynentów, wulkan, tęczowa 

buteleczka. 

- Zabawy w grupie uczące dyscypliny i wytrwałości. 

- Monster w papieroplastyce  (formy płaskie i przestrzenne o zróżnicowanym 

stopniu trudności bez użycia technik origami). 

- Bank pomysłów: szablony, wzory, zabawy paranaukowe. 

- Organizacja sieci współpracy i samokształcenia: Nauczanie przez 

doświadczanie: aktywnie i twórczo na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
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(Proszę zabrać na zajęcia: przezroczysty wąski słoik lub butelkę szklaną 50 ml. 

z nakrętką, białe waciki bawełniane, brokat, 3 barwniki spożywcze lub tkanin, 3 

kubki plastikowe, 1 długą wykałaczkę, blok techniczny kolorowy A3, nożyczki, 

ruchome źrenice, klej, zszywacz, wygodne ubranie). 

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: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin 

15 października 2018 roku, godz. 1430,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D 

II termin 

28 lutego 2019 roku, godz. 1500,   

WODN Skierniewice, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201, b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

 

Nr formy: 27 

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

„Zdolny przedszkolak – zabawy pobudzające zmysły, rozwijające 

samodzielność i kreatywność myślenia” 
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele/wychowawcy 

zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:   

- Uczenie się wielozmysłowe na etapie przedszkolnym. 

- Proste doświadczenia.  

- Praktyczny zestaw zabaw, ćwiczeń i gier wpływających na rozwój 

wszystkich zmysłów:  

• Zabawy rozwijające sprawność manualną i graficzną; 

• Zabawy rozwijające percepcję wzrokowo-ruchową; 

• Zabawy rozwijające percepcję wzrokowo-słuchowo-ruchową. 

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: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 października – 12 listopada 2018 roku, godz. 1500,  

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201, b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

 

mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu
mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu
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Nr formy: 28 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Przedszkolaki kodują 

bez komputera” 
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Zakres tematyczny: 

- Dlaczego warto uczyć przedszkolaki kodowania? 

- Propozycje zajęć z kodowania bez komputera w przedszkolu. 

Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Jolanta Hysz 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 

I termin 

16 października 2018 roku, godz. 1430, 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D  

II termin 

18 października 2018 roku, godz. 1430, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

III termin 

22 października 2018 roku, godz. 1430, 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2  

IV termin 

25 października 2018 roku, godz. 1430, 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 29 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Jak rozmawiać z dziećmi/ 

uczniami o ich bezpieczeństwie w Internecie?” 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Zakres tematyczny: 

- Co czyha na dziecko w Internecie? 

- Cyberprzemoc. 

- Uzależnienie i skutki uzależnienia od Internetu. 

- Materiały edukacyjne pomoce podczas realizacji z dziećmi/uczniami 

zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w Internecie. 

Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Jolanta Hysz 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 



Oferta edukacyjna WODN w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019                                         25 

 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 

I termin 

5 listopada 2018 roku, godz. 1430, 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D  

II termin 

8 listopada 2018 roku, godz. 1430, 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2  

III termin 

14 listopada 2018 roku, godz. 1430, 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

IV termin 

15 listopada 2018 roku, godz. 1430, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 30 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Szachy w szkole i przedszkolu” 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, klas 1-6, nauczyciele/ 

wychowawcy zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:   

- Podstawy gry w szachy: 

 szachownica i jej właściwości; 

 figury, ich wartość i ruchy;  

 posunięcia specjalne;  

 cel gry;  

 zasady gry.  

- Elementarne zasady debiutowe.  

- Elementarne motywy taktyczne.  

- Podstawy rozgrywania końcówek szachowych.  

- Ćwiczenia praktyczne (rozwiązywanie zadań szachowych, gra swobodna 

i ukierunkowana). 

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

twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Justyna Świderek instruktor sportu ze specjalnością „gra 

w szachy”, wieloletni praktyk, członek klubu szachowego „PIĄTKA” 

w Skierniewicach 

Liczba godzin: 15 

Koszt: 80 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 7, 14, 19 listopada 2018 roku (pod warunkiem, że 

zbierze się grupa 15 osób), godz. 1500, WODN Skierniewice, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201, b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu
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Nr formy: 31 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Zaburzenia rozwojowe, 

diagnoza i praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym” 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Zakres tematyczny: 

- Diagnoza najczęstszych zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

- Obowiązki nauczyciela pracującego z dziećmi o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych w świetle prawa oświatowego. 

- Metody pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

- Warsztat pracy nauczyciela – prezentacja materiałów dydaktycznych. 

Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Jolanta Hysz, Jolanta Wasilewska – mgr wychowania 

przedszkolnego 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 12 listopada 2018 roku, godz. 1430, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

 

Nr formy: 32 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Zabawy muzyczno-rytmiczne 

w pracy z dziećmi” 
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Zakres tematyczny: 

- Repertuar piosenek, które można wykorzystać na zajęciach muzyczno-

rytmicznych. 

- Instrumentarium Carla Orffa w pracy z dziećmi. 

- Bum Bum Rurki jako alternatywa klasycznych instrumentów. 

- Improwizacja ruchowa w pracy z dziećmi. 

- Układy taneczne w zabawach rytmiczno-ruchowych. 

- Muzyka ilustracyjna w pracy z dziećmi. 

- Elementy muzykoterapii w czasie zajęć rytmiczno-ruchowych. 

Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Jolanta Hysz, Dominika Sobczyńska – muzykolog, 

nauczyciel muzyki i animatorka zabaw dla dzieci 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 60 zł 
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Termin i miejsce rozpoczęcia: 21 i 27 listopada 2018 roku, godz. 1600, 

Przedszkole nr 1 w Skierniewicach, ul. Batorego 61/63 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

 

Nr formy: 33 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Skuteczne sposoby budowania 

motywacji u dzieci w wieku przedszkolnym” 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Zakres tematyczny: 

- Różnice w motywacji wewnętrznej i zewnętrznej. 

- Nowe podejście do motywacji na miarę XXI wieku. 

- Nagroda jako czynnik demotywujący. 

- Strategie budzenia motywacji wewnętrznej. 

- Dostosowanie sposobów motywowania dzieci w zależności od rodzajów 

zadań do wykonania. 

Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Jolanta Hysz, Jolanta Wasilewska mgr wychowania 

przedszkolnego 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 26 listopada 2018, godz. 1430, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

 

Nr formy: 34 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Czytanie wrażeniowe – innowacyjny 

model czytania tekstów w przedszkolu” 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Zakres tematyczny: 

- Czytanie wrażeniowe a tradycyjne zapoznania dzieci z tekstem literackim. 

- Etapy czytania wrażeniowego. 

- Dobór repertuaru książek do czytania wrażeniowego dla przedszkolaków. 

Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Jolanta Hysz 

Liczba godzin: 3 

Koszt: Nieodpłatnie 
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Termin i miejsce rozpoczęcia: 

I termin 

7 stycznia 2019 roku, godz. 1430, 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D  

II termin 

8 stycznia 2019 roku, godz. 1430, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

III termin 

15 stycznia 2019 roku, godz. 1430, 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2  

IV termin 

16 stycznia 2019 roku, godz. 1430, 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

 

Nr formy: 35 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle 

„Gimnastyka wyobraźni – wspieranie rozwoju dzieci poprzez działania 

twórcze. Kształcenie samodzielności, kreatywności, innowacyjności 

uczniów” 
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, 

nauczyciele/wychowawcy zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:   

- Jak uczyć dzieci myślenia? 

- Pedagogika twórczości w pracy z najmłodszym uczniem. 

- Twórcze zabawy plastyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

- Zabawy do myślenia. 

- Zabawy rozwijające aktorstwo i ekspresję ruchową. 

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: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 14 stycznia – 4 lutego 2019 roku, godz. 1500, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201, b.krokocka@wodnskierniewice.eu 
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Nr formy: 36 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Programowanie w edukacji wczesno-

szkolnej – Scratch i Logomocja Imagine” 
Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Zakres tematyczny: 

- Scratch – wizualny język programowania dla dzieci. 

- Logomocja Imagine – obiektowe środowisko programistyczne. 

- Propozycje zajęć z uczniami w zakresie programowania w środowisku 

programistycznym: interaktywne historyjki, animacje, gry. 

Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Jolanta Hysz 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 

I termin 

5 i 13 marca 2019 roku, godz. 1430,  

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

II termin 

3 i 8 kwietnia 2019 roku, godz. 1430,  

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 
 

Nr formy: 37 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Głos – instrument, na którym 

codziennie grasz” 
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, 

nauczyciele muzyki i prowadzący zajęcia z edukacji teatralnej i wszyscy 

zainteresowani 

Zakres tematyczny: 

- Anatomia i fizjologia głosu. 

- Głos to też instrument. 

- Różnorodne formy rozgrzewki głosowej. 

- Zasady prawidłowej wymowy – praktyczne ćwiczenia i wskazówki 

dla nauczyciele i ucznia. 

- Przykłady repertuaru muzycznego do wykorzystania w pracy z dziećmi. 

Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Jolanta Hysz, Dominika Sobczyńska – muzykolog, 

nauczyciel muzyki i animatorka zabaw dla dzieci 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 



Oferta edukacyjna WODN w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019                                         30 

 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 6 marca 2019 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

 

Nr formy: 38 

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

„Zdolny przedszkolak – wspieranie uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym” 
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele/wychowawcy 

zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:   

- Rola twórczej zabawy i plastyki w rozwijaniu zdolności dzieci. 

- Kształtowanie kreatywnych postaw – bank pomysłów. 

- Rozwijanie obszarów zainteresowań poprzez proste doświadczenia 

i eksperymenty – bank pomysłów. 

- Rozwój zdolności szkolnych od przedszkola – gry i łamigłówki. 

- Unikalny pomysł i doskonała realizacja – pracujemy w projekcie. 

- Narzędzia do badania zdolności i uzdolnień 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: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 18 marca – 5 kwietnia 2019 roku, godz. 1500,  

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201, b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

 

 

Nr formy: 39 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Kary i nagrody w przedszkolu” 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Zakres tematyczny: 

- Nieskuteczność kar i nagród w świetle badań psychologicznych. 

- Współczesne koncepcje wychowania dzieci bez nagród i kar. 

- Dialog zamiast kar. 

- Informacja zwrotna zamiast nagrody. 

- Praktyczne wskazówki sprawdzone w pracy z dziećmi przedszkolnymi. 

Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Jolanta Hysz, Jolanta Wasilewska – mgr wychowania 

przedszkolnego 

mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu
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Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 25 marca 2019 roku, godz. 1430, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 40 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Eksploracja przyrody otaczającej 

dziecko” 
Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Zakres tematyczny:   
- Metody i formy pomocne w osiąganiu celów kształcenia przyrodniczego 

w wychowaniu przedszkolnym. 
- Zajęcia otwarte. 
- Omówienie zajęć otwartych.  

Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Jolanta Hysz, nauczyciel Przedszkola nr 1 

w Skierniewicach 

Liczba godzin: 2 

Koszt: Nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy, Przedszkole nr 1 

w Skierniewicach, ul. Batorego 61/63  

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 41 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Matematyka z robotem Photon” 

Adresaci: Nauczyciele klas 1-3 szkoły podstawowej 

Zakres tematyczny: 

- Poznanie robota Photona. 

- Bezpieczne korzystanie z nowoczesnych technologii. 

- Projektowanie i planowanie trasy z robotem. 

- Zajęcia otwarte w klasie 2. 

- Omówienie zajęć otwartych. 

Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Jolanta Hysz, Anna Patuszczyk – nauczyciel w Szkole 

Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej 

Liczba godzin: 3 

Koszt: Nieodpłatnie 
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Termin i miejsce rozpoczęcia: 7 maja 2019 roku, godz. 1330, Szkoła 

Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 
 

Nr formy: 42 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Praca z uczniem uzdolnionym –

przygotowywanie  zadań konkursowych” 

Adresaci: Nauczyciele klas 1-3 szkoły podstawowej z miasta Skierniewice 

Zakres tematyczny: 

- Uczeń klas 1-3 uzdolniony matematycznie. 

- Formy i sposoby pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie. 

- Przygotowanie zadań konkursowych dla uczniów klas drugich i trzecich. 

- Analiza umiejętności matematycznych uczniów uzdolnionych. 

Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Jolanta Hysz 

Liczba godzin: 6 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: maj 2019 roku, Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 14 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
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EDUKACJA HUMANISTYCZNA 

 

Nr formy: 43 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Zmiany programowe w edukacji 

polonistycznej w szkołach ponadpodstawowych” 
Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych 

Zakres tematyczny:   

- Założenia i filozofia zmiany podstawy programowej. 

- Założenia przedmiotu język polski w szkole ponadpodstawowej. 

- Cele kształcenia ogólnego w liceum i technikum. 

- Umiejętności kształcone w liceum i technikum. 

- Organizacja sieci współpracy i samokształcenia: Nowe sposoby nauczania 

języka polskiego. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny  

Liczba godzin: 2 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 27 września 2018 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 44 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Podróże z książką – promocja czytelnictwa 

w bibliotece” 

Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze 

Zakres tematyczny:   

- Zmiany w KN i awansie zawodowym nauczyciela bibliotekarza. 

- RODO w bibliotece szkolnej.  

- Prawa dziecka w szkole i placówce oświatowej. 

- Jak czytać efektywnie – techniki efektywnego czytania. 

- Zajęcia doskonalące umiejętność poprawnej pisowni z wykorzystaniem gier 

i zabaw dydaktycznych.  

- Plakat jako forma plastyczna. 

- Wykonanie plakatu promującego czytelnictwo. 

- Organizacja sieci współpracy i samokształcenia: Sposoby motywowania 

ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych z zastosowaniem metod 

aktywizujących. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek 

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak  

Liczba godzin: 5 
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Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin:  

8 października 2018 roku,  godz. 1430,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D  

II termin: 

23 października 2018 roku, godz. 1430,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

III termin: 

29 października 2018 roku, godz. 1430,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 45 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Gry dydaktyczne i ich wykorzystanie  

w edukacji polonistycznej”  

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Zakres tematyczny:   

- Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność 

uczniów z wykorzystaniem gier dydaktycznych. 

- Pojęcie, funkcje, rodzaje i zalety gier dydaktycznych.  

- Przykłady zastosowania gier dydaktycznych w edukacji polonistycznej. 

- Organizacja sieci współpracy i samokształcenia: Sposoby motywowania 

ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych z zastosowaniem metod 

aktywizujących. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek 

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 15 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 12 listopada 2018 roku, godz. 1430,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 46 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Elementy retoryczno – kompozycyjne 

w kształceniu polonistycznym” 

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej 

Zakres tematyczny:   

- Najważniejsze zmiany w podstawie programowej języka polskiego w szkole 

podstawowej. 
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- Praca z tekstem – ćwiczenia praktyczne. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant  ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny  

Liczba godzin: 5  

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 6 grudnia 2018 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D   

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

 

Nr formy: 47 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Twórczość jako metoda dydaktyczna” 

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej 

Zakres tematyczny:   

- Technika swobodnego tekstu w świetle wymagań podstawy programowej 

i egzaminu ósmoklasisty. 

- Ćwiczenia oparte na swobodnym tekście. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant  ds.  przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny  

Liczba godzin: 5  

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 12 grudnia 2018 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

 

Nr formy: 48 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium  „Edukacja polonistyczna w szkołach 

ponadpodstawowych” 

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych 

Zakres tematyczny:   

- Metodyka kształcenia literackiego i językowego w świetle wymagań 

podstawy programowej. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant  ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny  

Liczba godzin: 10  

Koszt: Nieodpłatnie 
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Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 – 17 stycznia 2019 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 49 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Konkurs literacki Literatura 

zaklęta w leśnych wersach” 

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Zakres tematyczny:   

- Założenia i filozofia zmiany podstawy programowej. 

- Cele i założenia konkursu. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: luty/marzec 2019 roku, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

Regulamin Okręgowego Konkursu Literackiego „Literatura zaklęta w leśnych 

wersach” 

Organizatorzy: 

- Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach 

- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach 

Patronat: 

- Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach 

- Nadleśnictwo Skierniewice 

Cele i założenia konkursu: 

- rozwijanie zainteresowań, predyspozycji i uzdolnień uczniów, prowadzących 

do głębszego zrozumienia otaczającego świata i przyrody, 

- promowanie nauczycieli z pasją i uczniów uzdolnionych literacko, 

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni uczniów oraz inspiracja do wyrażania 

aktywności artystycznej poprzez krótkie formy literackie (wiersze 

i opowiadania),  

- uwrażliwianie na piękno poetyckiej formy wyrazu, w tym dbałość o rytm 

wypowiedzi i stosowanie ciekawych, różnorodnych środków artystycznych,   

- ukazywanie wybranego miejsca o ciekawych, naturalnych urokach 

i walorach przyrodniczych z terenu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, 

- uwzględnienie wielozmysłowego odbioru rzeczywistości i umiejętność 

przekazania go w formie literackiej, 



Oferta edukacyjna WODN w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019                                         37 

 

- dzielenie się własnymi refleksjami i przeżyciami wywołanymi kontemplacją 

krajobrazu. 

Założenia konkursu: 

Tematyka utworów wiąże się z przedstawieniem wybranego  miejsca 

o ciekawych, naturalnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych 

Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Ukazując je, należy wydobyć 

bogactwo przyrody odbierane różnymi zmysłami oraz zawrzeć refleksje 

i przeżycia wywołane kontemplacją tego wycinka rzeczywistości. Pod 

utworem w nawiasie należy podać krótką informację o opisywanym literacko 

miejscu (np. nazwa  naturalnego obiektu geograficznego, nazwa 

miejscowości, w której lub w pobliżu której, jest on położony). 

I. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych: 

- kategoria I uczniowie szkół podstawowych, 

- kategoria II uczniowie szkół ponadpodstawowe. 

W konkursie biorą udział  członkowie  Szkolnych Klubów LOP z terenu: 

Skierniewice i powiat skierniewicki, Rawa Mazowiecka i powiat rawski, 

Łowicz i powiat łowicki, Żyrardów i powiat żyrardowski, Sochaczew 

i powiat sochaczewski oraz Brzeziny i powiat brzeziński. 

II. Zasady udziału w konkursie: 

Nadesłanie na wydruku komputerowym utworów (wierszy, opowiadań) 

zainspirowanych urokami przyrody, (do wyboru): a) maximum trzy wiersze, 

różne lub tworzące cykl [uwaga! każdy wiersz powinien być wydrukowany 

na oddzielnej kartce i opatrzony  pseudonimem literackim]; b) krótka forma 

prozatorska [uwaga! opowiadanie maksymalnie dwie strony A4, opatrzone 

pseudonimem literackim].  

Kryteria oceny i wyboru utworów: 

- samodzielność   oraz pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu, 

- ogólna estetyka pracy.  

III. Założenia organizacyjne: 

1. Utwory należy umieścić w  kopercie, podpisać pseudonimem, w celu 

zapewnienia anonimowości. 

2. Utwory literackie wraz z zaklejoną kopertą zawierającą dane osobowe 

należy nadesłać do 31 grudnia 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) 

pod adres: Zarząd Okręgu LOP 96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 

19, z dopiskiem „Konkurs literacki”. 

3. Finał konkursu zostanie przeprowadzony w 2019 roku. 

4. O terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie 

lub telefonicznie.  

5. Główna forma nagrody: opublikowanie wyróżnionych utworów 

w zbiorku literackim pt.: „Literatura zaklęta w leśnych wersach”. 

Dodatkowo ufundowane będą nagrody rzeczowe w postaci książek, 

albumów i gadżetów promocyjnych. 

6. Autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 



Oferta edukacyjna WODN w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019                                         38 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji wierszy bez wypłaty 

honorariów oraz bez zgody autorów. W przypadku drukowania utworów, 

cytowania, itp., zawsze zachowywane są prawa autorskie. Nadesłane materiały 

nie podlegają zwrotowi. 

Osoby niezrzeszone w Lidze Ochrony Przyrody a zainteresowane udziałem 

w konkursie mogą nawiązać współpracę z ZO LOP w Skierniewicach zgłaszając 

się do biura. 

Informacji na temat konkursu udziela członek ZO LOP w Skierniewicach, 

Krystyna Zbierska (tel. 881233088). 

 

Nr formy: 50 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Edukacja ekologiczna – Rajd Dnia Ziemi 

– Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej” 

Adresaci: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych 

w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 

Zakres tematyczny: 

- Poszerzenie wiadomości z zakresu  edukacji przyrodniczo - leśnej. 

- Rozwijanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. 

- Konkurs plastyczny „Moja mała ojczyzna za 100 lat”. 

- Kształtowanie wrażeń estetycznych poprzez kontakt z przyrodą. 

- Propagowanie  wśród dzieci i młodzieży zdrowego i aktywnego spędzania 

wolnego czasu. 

- Popularyzacja turystyki pieszej. 

- Utrwalanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach we współpracy z ZO LOP 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel biologii, 

ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego 

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: maj 2019 roku  

Zgłoszenia do: Krystyna Zbierska w siedzibie LOP w Skierniewicach, 

ul. Rybickiego 19, nr tel. 881233088 oraz WODN w Skierniewicach – 

tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201. 

Uwaga: W rajdzie udział biorą uczniowie i nauczyciele (członkowie Szkolnych 

Kół LOP) szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych 

 

Nr formy: 51  

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Powiatowy Konkurs 

Ortograficzny” 
Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych 

Zakres tematyczny:   

- Założenia przedmiotu język polski w szkole podstawowej. 
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- Zasady opracowania konkursu ortograficznego. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant  ds.  przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: maj 2019 roku, Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 52 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Konkurs literacki O laur Prusa” 

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych 

Zakres tematyczny:   

- Założenia i filozofia konkursu. 

- Opracowanie tematyki, regulaminu i oceny prac. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: maj/czerwiec 2019 roku, Liceum 

Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 10 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 53 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Edukacja  ekologiczna – XIII Turniej 

Wiedzy Przyrodniczej” 

Adresaci: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych 

w szkołach podstawowych  

Zakres tematyczny: 

- Kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw w zakresie 

dbałości o środowisko naturalne. 

 

Kwalifikacja uczniów przeprowadzona zostanie w trzech etapach: 

I. ETAP SZKOLNY – do końca marca 2019 roku. 

Nad przebiegiem etapu szkolnego czuwa Szkolna Komisja Konkursowa 

powołana przez Dyrektora szkoły. Komisja kopiuje odpowiednią ilość 

testów i dokonuje ich oceny według załączonego w tym samym dniu klucza. 

Czas pisania testu 40 minut.  

II. ETAP MIEJSKO - GMINNY (uczniowie zakwalifikowani z I etapu): 
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Test wiedzy i sprawdzian umiejętności odbędzie się w kwietniu 2019 roku.  

Dla dokonania oceny prac powołana zostanie Komisja Konkursowa 

w składzie: przedstawiciel miasta lub gminy oraz chętni opiekunowie 

Szkolnych Kół LOP. Koordynator kopiuje odpowiednią ilość testów, 

organizuje czas i poczęstunek dla uczniów w trakcie oczekiwania na wyniki 

turnieju, a wyniki przesyła do ZO LOP w Skierniewicach do 30 kwietnia 

2019 roku. 

III. ETAP OKRĘGOWY  

Finał Turnieju zaplanowano na czerwiec 2019 roku w formie zabaw i gier 

terenowych sprawdzających umiejętności i wiadomości uczniów. 

Zakwalifikowani uczniowie z etapu miejsko – gminnego (finaliści) 

przyjeżdżają z opiekunem SK LOP do Nadleśnictwa Maków w Uroczysku 

Zwierzyniec. Nad wyłonieniem zwycięzców czuwać będzie Komisja 

Konkursowa. 

Kierownik  formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel biologii, 

ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego 

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: czerwiec 2019 roku, siedziba Nadleśnictwa Maków 

Zgłoszenia do: Krystyna Zbierska w siedzibie LOP w Skierniewicach, 

ul. Rybickiego 19, nr tel. 881233088 oraz WODN w Skierniewicach – 

tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201. 

Uwaga: W Turnieju Wiedzy Przyrodniczej udział biorą uczniowie i nauczyciele 

(członkowie Szkolnych Kół LOP) szkół podstawowych. 
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EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 

 

 

Nr formy: 54 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Egzamin ósmoklasisty z matematyki” 

Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych 

Zakres tematyczny:   

- Podstawy prawne egzaminu. 

- Zakres programowy, procedury przeprowadzania egzaminu. 

- Przykładowe zadania egzaminacyjne. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Justyna Biernacka – nauczyciel matematyki, egzaminator 

egzaminu maturalnego z matematyki 

Liczba godzin: 5 

Koszt: nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 14 listopada 2018 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

 

Nr formy: 55 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Organizacja kształcenia 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach 

matematyki” 
Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych 

Zakres tematyczny:   

- Podstawy prawne kształcenia uczniów z SPE. 

- Kryteria diagnostyczne, realizacja potrzeb edukacyjnych. 

- Przykładowe metody wsparcia. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Justyna Biernacka – nauczyciel matematyki, egzaminator 

egzaminu maturalnego z matematyki 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 grudnia 2018 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 
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Nr formy: 56 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Nowa podstawa programowa 

z matematyki – planowanie i organizowanie procesu dydaktycznego” 
Adresaci: Nauczyciele szkół ponadpodstawowych 

Zakres tematyczny:   

- Podstawy prawne.  

- Zakres realizacji nowej postawy programowej.  

- Procedury organizacji kształcenia w zakresie edukacji matematycznej 

zgodnie z nową podstawą programową. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Justyna Biernacka – nauczyciel matematyki, egzaminator 

egzaminu maturalnego z matematyki 

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 23 stycznia 2019 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

 

Nr formy: 57 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Kształcenie rozwijające 

samodzielność, kreatywność i innowacyjność w edukacji matematycznej” 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Kompetencje kluczowe wspierające kształtowanie samodzielności, 

kreatywności i innowacyjności. 

- Nauczyciel kreatorem, innowatorem i moderatorem kształcenia. 

- Innowacyjny nauczyciel – kreatywny uczeń. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Justyna Biernacka – nauczyciel matematyki, egzaminator 

egzaminu maturalnego z matematyki 

matematyki   

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 12 marca 2019 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 
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Nr formy: 58 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Innowacyjne techniki IT 

w nauczaniu matematyki” 
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Wymagania państwa w zakresie stosowania technik IT w edukacji. 

- Przykładowe sposoby zastosowania technik IT na lekcjach matematyki. 

- Innowacyjny program nauczania z wykorzystaniem technik IT. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Justyna Biernacka – nauczyciel matematyki, egzaminator 

egzaminu maturalnego z matematyki 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 4 kwietnia 2019 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 
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EDUKACJA JĘZYKOWA 

 

Nr formy: 59 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Wykorzystanie multimediów na lekcji 

języka obcego” 

Adresaci: Nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Lekcja otwarta. 

- Sposoby wykorzystania multimediów w nauczaniu języków obcych. 

- Omówienie lekcji.  

Kierownik formy: Katarzyna Nowak nauczyciel – konsultant ds. języka 

angielskiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Sylwia Malinowska –nauczyciel języka angielskiego i języka 

rosyjskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach 

Liczba godzin: 3 

Koszt: Nieodpłatne 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 24 września 2018 roku, godz. 1425, Liceum 

Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 10 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 60 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący z języka angielskiego dla nauczycieli 

przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 

Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej (przy zebraniu 

minimum 8 osób) 

Zakres tematyczny:   

- Doskonalenie znajomości języka angielskiego.  

- Przygotowanie do egzaminu uprawniającego do nauczania języka 

angielskiego.  

Kierownik formy: Katarzyna Nowak nauczyciel – konsultant ds. języka 

angielskiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Mariola Czapnik – nauczyciel języka angielskiego 

w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. W. Szymborskiej w Skierniewicach 

Liczba godzin: 100 

Koszt: 800 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: wrzesień 2018 roku, WODN w Skierniewicach, 

ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 
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Nr formy: 61 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Jak zmotywować uczniów 

do uczenia się języków obcych?” 
Adresaci: Nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Co to jest motywacja? 

- Sztuka motywowania. 

- Czynniki osłabiające i podnoszące motywację do nauki. 

Kierownik formy: Katarzyna Nowak nauczyciel – konsultant ds. języka 

angielskiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Katarzyna Nowak 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 29 października 2018 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 62 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Symbols of England – face-to-face with 

British tradition and culture” 
Adresaci: Nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Lekcja otwarta. 

- Elementy kultury w nauczaniu słownictwa. 

- Omówienie lekcji.  

Kierownik formy: Katarzyna Nowak nauczyciel – konsultant ds. języka 

angielskiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Mariola Czapnik – nauczyciel języka angielskiego 

w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. W. Szymborskiej w Skierniewicach 

Liczba godzin: 3 

Koszt: Nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 19 listopada 2018 roku, godz. 1425, Zespół Szkół 

Zawodowych nr 3 im. W. Szymborskiej w Skierniewicach, ul. Działkowa 10 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 63 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Wycieczka do Sankt Petersburga 

– elementy kulturowe w nauczaniu języków obcych” 
Adresaci: Nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Lekcja otwarta „Wycieczka do Sankt Petersburga”. 
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- Elementy kulturowe w nauczaniu języków obcych. 

- Omówienie lekcji.  

Kierownik formy: Katarzyna Nowak nauczyciel – konsultant ds. języka 

angielskiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Michał Chruściel – nauczyciel języka rosyjskiego 

w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach 

Liczba godzin: 3 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 26 listopada 2018 roku, godz. 1425, Liceum 

Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, Sienkiewicza 10 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 64 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Gry i zabawy językowe na lekcji języka 

obcego” 
Adresaci: Nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Lekcja otwarta. 

- Nauczanie słownictwa poprzez zabawę. 

- Omówienie lekcji.  

Kierownik formy: Katarzyna Nowak nauczyciel – konsultant ds. języka 

angielskiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Katarzyna Nowak 

Liczba godzin: 3 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 3 grudnia 2018 roku, godz. 1425, Liceum 

Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, Sienkiewicza 10 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 65 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Edukacja włączająca szansą 

dla rozwoju uczniów sprawnych i z niepełnosprawnością” 
Adresaci: Nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Czym jest edukacja włączająca? 

- Uczeń sprawny i z niepełnosprawnością we wspólnej klasie szkolnej. 

- Nauczyciele języków obcych wobec różnorodności w klasie językowej oraz 

wyzwań edukacji włączającej. 

Kierownik formy: Katarzyna Nowak nauczyciel – konsultant ds. języka 

angielskiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Katarzyna Nowak 
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Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 14 stycznia 2019 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

 

Nr formy: 66 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Pisanie bloga na lekcjach języków obcych” 

Adresaci: Nauczyciele języków obcych  

Zakres tematyczny:   

- Lekcja otwarta „Moje wrażenia po feriach”. 

- Zasady konstruowania wypowiedzi pisemnej – bloga.  

- Omówienie lekcji.    

Kierownik formy: Katarzyna Nowak nauczyciel – konsultant ds. języka 

angielskiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Monika Łazęcka – nauczyciel języka rosyjskiego w Liceum 

Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach, Michał Chruściel 

nauczyciel języka rosyjskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa 

w Skierniewicach. 

Liczba godzin: 3 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 4 marca 2019 roku, godz. 1425, Liceum 

Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, Sienkiewicza 10 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

 

Nr formy: 67 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Jak oceniać wypowiedź 

pisemną z języka obcego?” 
Adresaci: Nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Kiedy zacząć oceniać pisanie? 

- Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej 

- Elementy oceniania kształtującego. 

Kierownik formy: Katarzyna Nowak nauczyciel – konsultant ds. języka 

angielskiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Katarzyna Nowak 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 
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Termin i miejsce rozpoczęcia: 18 marca 2019 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 68 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Egzamin ósmoklasisty” 

Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych  

Zakres tematyczny:   

- Efektywne przygotowanie się  do egzaminu ósmoklasisty. 

- Obszary egzaminacyjne, które wymagają zwiększonej uwagi podczas 

przygotowania (się) do egzaminu. 

Kierownik formy: Katarzyna Nowak nauczyciel – konsultant ds. języka 

angielskiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Katarzyna Nowak 

Liczba godzin: 3 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy, WODN w Skierniewicach, 

ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 
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EDUKACJA RELIGIJNA 

 

Nr formy: 69 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Dlaczego ogórek nie śpiewa?” 

Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:  

- Jak radzić sobie na lekcji religii w sytuacji braku umiejętności wokalnych 

i gry na instrumentach? 

- Praktyczne sposoby wykorzystania muzyki na lekcji religii. 

- Gry i zabawy muzyczne. 

- Taniec. 

Kierownik formy: ks. Kamil Goc nauczyciel – konsultant ds. katechezy WODN 

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: ks. Kamil Goc 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 13 września 2018 roku, godz. 1400, Sala 

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

Rynek 24/30C 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 70 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „The Voice of Jesus” 

Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela – katechety. 

- Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej z dnia 

14 października 2017 roku. 

- Biblia wyśpiewana, czyli jak dobierać właściwy repertuar piosenek i pieśni 

do liturgii. 

Kierownik formy: ks. Kamil Goc nauczyciel – konsultant ds. katechezy WODN 

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: ks. Kamil Goc, Dominika Sobczyńska – muzykolog, 

nauczyciel muzyki, organistka, animator zabaw dla dzieci 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 26 września 2018 roku, godz. 1500, Sala 

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

Rynek 24/30C 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
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Nr formy: 71 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Młodzi w Wielkim Poście, 

czyli o tym, jak owocnie przygotować i prowadzić szkolne rekolekcje” 
Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Wizja i plan. Jak stworzyć dynamiczną ekipę kreatywną w posłudze 

oraz program rekolekcji? 

- Ewangelizacja przez relacje. Jak zaangażować młodzież w prowadzenie  

i przeżywanie rekolekcji wielkopostnych? 

- Rekolekcje przed i po, czyli jak stworzyć trwałą formację. 

- Spotkanie z żywym Bogiem. Znaczenie uwielbienia. 

Kierownik formy: ks. Kamil Goc nauczyciel – konsultant ds. katechezy WODN 

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: ks. Kamil Goc, dr Iwona Zielonka – dyrektor Wydziału 

ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej, wykładowca UKSW 

w Warszawie 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 4 października 2018 roku, godz. 1400, Sala 

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

Rynek 24/30C 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 72 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Kiedy My żyjemy, czyli Młodym 

o miłości do Ojczyzny w Roku dla Niepodległej” 
Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Rola i znaczenie środków dydaktycznych w procesie wychowania 

patriotycznego na lekcji religii. 

- Nowe pomysły dydaktyczno – metodyczne w wychowaniu do wartości  

i kształtowaniu postaw patriotycznych. 

Kierownik formy: ks. Kamil Goc nauczyciel – konsultant ds. katechezy WODN 

w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: ks. Kamil Goc 

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 października 2018 roku, godz. 1400, Sala 

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

Rynek 24/30C 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
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Nr formy: 73 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Pozwól mi być sobą – autyzm 

na całe życie” 
Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem. 

- Zmysły i ich rola w funkcjonowaniu dziecka z autyzmem. 

- Przyczyny autyzmu. 

- Praca z dzieckiem z autyzmem. 

Kierownik formy: ks. Kamil Goc nauczyciel – konsultant ds. katechezy WODN 

w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: ks. Kamil Goc, Ewa Tkaczyk – pedagog specjalny, 

oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający pracujący z dzieckiem 

autystycznym 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 17 października 2018 roku, godz. 1400, Sala 

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

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 74 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Lapbook – kreatywna metoda 

pracy z dziećmi na lekcji religii” 
Adresaci: Nauczyciele religii ze szkół podstawowych 

Zakres tematyczny:   

- Specyfika pracy z dziećmi w różnym wieku. 

- Tworzenie trójwymiarowej mapy pojęciowej. 

- Opracowanie szablonów zgromadzonych informacji i teczki wiedzy 

na wybrany temat. 

- Rozwój kreatywności oraz umiejętności logicznego myślenia. 

Kierownik formy: ks. Kamil Goc nauczyciel – konsultant ds. katechezy WODN 

w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: ks. Kamil Goc, Anna Mikołajczyk – nauczyciel religii, 

teolog, specjalista ds. marketingu i mediów społecznościowych, koordynator 

profilu „Strefa Katechety” na Facebooku 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 23 października 2018 roku, godz. 1400, Sala 

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

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
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Nr formy: 75 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Porozumienie bez przemocy  

– język żyrafy” 
Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Założenia i zasady empatycznej komunikacji. 

- NVC – Nonviolent Communication – metoda porozumiewania się czy 

sposób widzenia świata? 

- Ćwiczenia praktyczne w zakresie komunikacji bez przemocy. 

Kierownik formy: ks. Kamil Goc nauczyciel – konsultant ds. katechezy WODN 

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: ks. Kamil Goc, Maria Brzostowska – nauczyciel religii, 

konsultant ds. katechetycznych, doradca metodyczny ODN w Poznaniu  

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 21 listopada 2018 roku, godz. 1400, Sala 

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

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 76 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Wykorzystanie nowoczesnych 

kanałów informacyjnych podczas katechezy: narzędzia wirtualne” 
Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Wartość świata wirtualnego i jego zastosowanie podczas katechezy, czyli 

kreatywne czerpanie ciekawych treści z portali społecznościowych. 

- Efektywne korzystanie z materiałów filmowych w sieci jako forma 

komunikacji we współpracy z uczniami. 

- Zastosowanie platformy edukacyjnej „Canva”. 

- Wykorzystanie na lekcji religii programu do projektowania graficznego 

„Kahoot!”. 

Kierownik formy: ks. Kamil Goc nauczyciel – konsultant ds. katechezy WODN 

w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: ks. Kamil Goc, Anna Mikołajczyk – nauczyciel religii, 

teolog, specjalista ds. marketingu i mediów społecznościowych, koordynator 

profilu „Strefa Katechety” na Facebooku 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 27 listopada 2018 roku, godz. 1400, Sala 

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

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 



Oferta edukacyjna WODN w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019                                         53 

 

 

Nr formy: 77 

Rodzaj formy i tytuł:  Konferencja z lekcją otwartą „Ewangelizacyjne zadania 

lekcji religii w świetle programu duszpasterskiego W mocy Bożego Ducha” 

Adresaci: Nauczyciele religii szkół podstawowych 

Zakres tematyczny:   

- Ewangelizacyjne wyzwania pod adresem katechezy. 

- Postawy ludzi wobec nauki Chrystusa. 

- Drogi głoszenia Chrystusa w szkole. 

Kierownik formy: ks. Kamil Goc nauczyciel – konsultant ds. katechezy WODN 

w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: ks. Kamil Goc, Monika Wilkoszewska – nauczyciel religii 

Liczba godzin: 4 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 5 grudnia 2018 roku, godz. 930, Szkoła 

Podstawowa nr 3 im. Kard. Karola Wojtyły – Papieża Polaka w Łowiczu, 

ul. Grunwaldzka 9 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

 

Nr formy: 78 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Raban w łowickie pasiaki,  

czyli formy przekazu Dobrej Nowiny Młodym” 
Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Kontrast miedzy ewangelizacją a katechizacją. 

- Atrybuty przekazu Dobrej Nowiny. 

- Cechy ewangelizującego się i ewangelizującego innych. 

- Czynniki oddziałujące na młodzież. 

Kierownik formy: ks. Kamil Goc nauczyciel – konsultant ds. katechezy WODN 

w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: ks. Kamil Goc 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 lutego 2019 roku, godz. 1400, Sala 

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

Rynek 24/30C 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
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Nr formy: 79 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Edukacja włączająca szansą 

dla uczniów o różnych niepełnosprawnościach” 
Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Wiedza i umiejętności w prowadzeniu zajęć z uczniami o różnych 

niepełnosprawnościach oraz specyficznych potrzebach edukacyjnych. 

- Metody pracy pomocne w dostosowaniu przekazu wiedzy do potencjału 

percepcyjnego słuchaczy. 

- Zrozumienie i wzajemna interakcja w kontakcie z osobą niepełnosprawną. 

Kierownik formy: ks. Kamil Goc nauczyciel – konsultant ds. katechezy WODN 

w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: ks. Kamil Goc, Maria Brzostowska – nauczyciel religii, 

konsultant ds. katechetycznych, doradca metodyczny ODN w Poznaniu 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 20 marca 2019 roku, godz. 1400, Sala 

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

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
 

Nr formy: 80 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Mem internetowy jako współczesna 

forma ekspresji poglądów” 
Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Mem jako dobra metoda aktywizacji uczniów. 

- Tworzenie własnych memów internetowych. 

- Zastosowanie komunikatu obrazkowego w pracy z uczniami. 

Uwaga: Na zajęcia należy zabrać ze sobą laptopa lub smartfona z funkcją sieci 

bezprzewodowej WiFi 

Kierownik formy: ks. Kamil Goc nauczyciel – konsultant ds. katechezy WODN 

w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: ks. Kamil Goc, Anna Mikołajczyk – nauczyciel religii, 

teolog, specjalista ds. marketingu i mediów społecznościowych, koordynator 

profilu „Strefa Katechety” na Facebooku 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 26 marca 2019 roku, godz. 1400, Sala 

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

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 
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Nr formy: 81 

Rodzaj formy i tytuł:  Konferencja z lekcją otwartą „Ewangelizacyjne zadania 

lekcji religii w świetle programu duszpasterskiego W mocy Bożego Ducha” 

Adresaci: Nauczyciele religii szkół ponadpodstawowych 

Zakres tematyczny:   

- Ewangelizacyjne wyzwania pod adresem katechezy. 

- Postawy ludzi wobec nauki Chrystusa. 

- Drogi głoszenia Chrystusa w szkole. 

Kierownik formy: ks. Kamil Goc nauczyciel – konsultant ds. katechezy WODN 

w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: ks. Kamil Goc, Damian Gała – nauczyciel religii 

Liczba godzin: 4 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 4 kwietnia 2019 roku, godz. 930, Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej, ul. Reymonta 14 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 82 

Rodzaj formy i tytuł: XV Sympozjum Naukowe w Wyższym Seminarium 

Duchownym w Łowiczu 
Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny: 

Szczegółowy program i zaproszenie na XV Sympozjum Naukowe zostaną 

przesłane do wszystkich szkół w późniejszym terminie. 

Kierownik formy: ks. Kamil Goc nauczyciel – konsultant ds. katechezy WODN 

w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: ks. Kamil Goc  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 maja 2019 roku, godz. 1000, Aula Wyższego 

Seminarium Duchownego w Łowiczu, ul. Seminaryjna 6 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
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EDUKACJA EKONOMICZNA, DORADZTWO ZAWODOWE, 

SZKOLNICTWO ZAWODOWE 

 

Nr formy: 83 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Zasady realizacji projektów 

dla szkół zawodowych współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 

na lata 2014-2020” 

Adresaci: Nauczyciele i dyrektorzy szkół zawodowych wdrażający/realizujący 

projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WŁ  

Zakres tematyczny:   

- Dokumenty programowe i akty prawne obowiązujące podczas realizacji 

projektów w nowej perspektywie finansowej (2014-2020). 

- Obowiązki beneficjenta podczas realizacji projektu w zakresie: 

• Zatrudniania personelu projektu. 

• Realizacji i dokumentowania działań w ramach projektu. 

• Monitorowania osiąganego poziomu wskaźników. 

• Sprawozdawczości, rozliczenia projektu. 

• Oceny kwalifikowalności wydatków. 

• Zasad promocji i oznakowania projektu. 

• Zachowania trwałości projektu. 

- Zasady współpracy w zespole projektowym. 

Kierownik formy: Agata Lipska – doradca metodyczny ds. przedmiotów 

zawodowych WODN w Skierniewicach, koordynator projektów europejskich 

Osoby prowadzące: Agata Lipska  

Liczba godzin: 4 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: wrzesień/październik 2018 roku (po zebraniu 

grupy) Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 

Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 84 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Bądź architektem swojego szczęścia” 

(forma realizowana w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery) 
Adresaci: Nauczyciele wychowawcy, pedagodzy, szkolni doradcy zawodowi, 

nauczyciele zainteresowani tematyką 

Zakres tematyczny:   

- Sytuacja na rynku pracy w woj. łódzkim – zawody deficytowe 

i nadwyżkowe. 

- Szczęście a kariera zawodowa. 

- Tematyczne punkty konsultacyjne. 
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Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz nauczyciel – konsultant ds. kadry 

kierowniczej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział 

w Skierniewicach, doradcy zawodowi współpracujący z WODN 

w Skierniewicach 

Liczba godzin: 5  

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 18 października 2018 roku, godz. 1100, 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, ul. Batorego 64F 

(szczegółowy program zostanie wysłany do szkół) 

Zgłoszenia do: bez zgłoszeń 

 

Nr formy: 85 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Zmiany w kształceniu zawodowym – 

2018” 

Adresaci: Nauczyciele i dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, 

wszyscy zainteresowani planowaniem ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia, 

pracodawcy 

Zakres tematyczny:   

- Uwarunkowanie prawne zmian w kształceniu zawodowym, w tym 

wynikające z nowelizacji ustawy – Prawo Oświatowe. 

- Charakterystyka szkolnictwa branżowego. 

- Zasady uruchamiania kształcenia w nowym zawodzie. 

- Organizacja i realizacja praktycznej nauki zawodu. 

- Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych. 

- Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. 

Kierownik formy: Agata Lipska – doradca metodyczny ds. przedmiotów 

zawodowych WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Agata Lipska  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy, Zespół Szkół – Centrum 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 86 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Jak utworzyć klasę 

patronacką?” 
Adresaci: Nauczyciele i dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe 

Zakres tematyczny:   

- Sposoby nawiązywania współpracy szkół z przedsiębiorcami.  
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- Formy wspierania procesu kształcenia przez pracodawców. 

- Diagnoza potrzeb szkoły i pracodawcy. 

- Umowa patronacka, list intencyjny, porozumienie o współpracy. 

- Korzyści płynące z tworzenia klas patronackich. 

- Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami. 

Kierownik formy: Agata Lipska – doradca metodyczny doradca metodyczny 

ds. przedmiotów zawodowych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Agata Lipska  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 27 lutego 2019 roku, godz. 1430, Zespół Szkół – 

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, 

ul. Zwolińskiego 46 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
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WYCHOWANIE FIZYCZNE, 

EDUKACJA PROZDROWOTNA, PROMOCJA ZDROWIA, 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 
 

Nr formy: 87 

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

„Założenia podstawy programowej w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. 

Edukacja zdrowotna” 

Adresaci: Nauczyciele przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa 

Zakres tematyczny: 

- Podstawa programowa przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa – kierunek 

zmian. 

- Edukacja zdrowotna. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek  

Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 

Termin rozpoczęcia: 17 września – 12 października 2018 roku, godz. 1500, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 88 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Program Szkoła Promująca Zdrowie” 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Geneza Programu. 

- Cechy odróżniające szkołę promującą zdrowie od szkoły podejmującej 

działania na rzecz zdrowia. 

- Współdziałanie z rodzicami: 

• Wspieranie tego, czego dziecko uczy się w klasie. 

• Włączanie rodziców posiadających odpowiednie kompetencje 

do realizacji niektórych tematów. 

- Działania szkoły promującej zdrowie wynikające ze współpracy 

ze środowiskiem lokalnym. 

- Dobre praktyki.  

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek 

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 
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Termin i miejsce rozpoczęcia: 25 września 2018 roku, godz. 1500, Biblioteka 

Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 89 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Program Przedszkole Promujące Zdrowie” 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Zakres tematyczny:   

- Geneza Programu. 

- Cechy odróżniające przedszkole promujące zdrowie od przedszkola 

podejmującego działania na rzecz zdrowia. 

- Współdziałanie z rodzicami. 

- Działania przedszkola promującego zdrowie wynikające ze współpracy 

ze środowiskiem lokalnym. 

- Dobre praktyki.  

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek 

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 26 września 2018 roku, godz. 1500, Biblioteka 

Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 90 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Edukacja zdrowotna i promocja 

zdrowia w szkole/placówce” 

Adresaci: Członkowie społeczności przedszkoli  i szkół promujących zdrowie 

oraz inni zainteresowani tematyką szkolenia 

Zakres tematyczny: 

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole/placówce oświatowej. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek  

Liczba godzin: 2 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: wrzesień 2018 roku, WODN w Skierniewicach, 

ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
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Nr formy: 91 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący „Szkolenie przygotowujące 

nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy” 

Adresaci: Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego 

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: wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku, Zespół 

Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2  

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

Uwaga:  

1. Szkolenie realizowane w ciągu jednego tygodnia, w tym sobota, niedziela. 

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. 

 

 

Nr formy: 92 

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

„Planowanie w szkole/placówce promującej zdrowie” 
Adresaci: Członkowie społeczności przedszkoli i szkół promujących zdrowie 

oraz inni zainteresowani tematyką szkolenia 

Zakres tematyczny: 

- Diagnoza w szkole/placówce promującej zdrowie. 

- Budowanie planu działań i ich ewaluacji. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 
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Termin rozpoczęcia: 22 października – 16 listopada 2018 roku, godz. 1500, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 93 

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

„Promocja zdrowia pracowników szkoły” 

Adresaci: Nauczyciele szkół promujących zdrowie oraz inni zainteresowani 

tematyką szkolenia 

Zakres tematyczny: 

- Promocja zdrowia w miejscu pracy. 

- Wybrane działania ma rzecz promocji zdrowia społeczności szkolnej. 

- Planowanie i ewaluacja działań w promocji zdrowia pracowników szkoły.  

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek  

Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 

Termin rozpoczęcia: 12 listopada – 7 grudnia 2018 roku, godz. 1500, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 94 

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

„Bezpieczeństwo uczniów w szkole/placówce” 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek 

Zakres tematyczny: 

- Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przepisach prawa. 

- Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w szkole. 

- Dobre praktyki.  

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek  

Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 

Termin rozpoczęcia: 7 stycznia – 31 stycznia 2019 roku, godz. 1500, Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
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Nr formy: 95 

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

„Metodyka edukacji zdrowotnej” 

Adresaci: Nauczyciele szkół promujących zdrowie oraz inni zainteresowani 

tematyką szkolenia 

Zakres tematyczny: 

- Planowanie w edukacji zdrowotnej. 

- Sposoby wspomagania uczenia się. 

- Konstruowanie scenariuszy zajęć.  

- Dobre praktyki.  

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek  

Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 

Termin rozpoczęcia: 4 marca – 29 marca 2019 roku, godz. 1500, Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 96 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Autoewaluacja w placówce promującej 

zdrowie” 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół promujących zdrowie 

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: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 6 i 12 marca 2019 roku, godz. 1500, Biblioteka 

Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
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Nr formy: 97 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Promocja i ochrona zdrowia. Wiem 

co jem, wiem co piję” 
Adresaci: Pedagodzy szkolni wszystkich typów szkół z terenu miasta 

Skierniewice, wychowawcy klas 

Zakres tematyczny:   

- Zdrowy i świadomy styl życia, postawy, zachowania, przekonania. 

- Działania wspierające zdrowie psychiczne i fizyczne. 

- Kultura fizyczna a zdrowie.  

Kierownik formy: Anna Walendzik nauczyciel – doradca metodyczny 

w zakresie terapii pedagogicznej, wychowania i edukacji europejskiej WODN 

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Walendzik, specjaliści z danej dziedziny  

Liczba godzin: 2 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 15 marca 2019 roku, godz. 1100, Zespół Szkół 

Zawodowych nr 2 w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 15 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

 

Nr formy: 98 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Mów językiem dziecka o zdrowym stylu 

życia – edukacja prozdrowotna” 
Adresaci: Nauczyciele zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:   

- Zdrowe żywienie 

- Aktywność fizyczna. 

- Umiejętności psychospołeczne uczniów. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Specjaliści z danej dziedziny 

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: marzec 2019 roku, Szkoła Podstawowa nr 2 

im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej, ul. Miła 2 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
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Nr formy: 99 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Zarządzanie zdrowiem” 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek 

Zakres tematyczny:   

- Zdrowie jako wartość i zasób dla jednostki i społeczeństwa. 

- Dbałość ludzi o własne zdrowie. 

- Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. 

- Dobre praktyki. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Specjaliści z danej dziedziny 

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: kwiecień 2019 roku, Zespół Szkół i Placówek 

Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
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UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE I PSYCHOLOGICZNE 

ORAZ SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE 

 

Nr formy: 100 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Rola i zadania wychowawcy 

w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej” 
Adresaci: Wychowawcy, nauczyciele zainteresowani tematyką 

Zakres tematyczny:   

- Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w świetle nowych regulacji prawnych. 

- Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkole. 

- Rodzaje zajęć organizowanych dla uczniów o indywidualnych potrzebach  

- rozwojowych i edukacyjnych.  

- Planowanie i koordynowanie pomocy organizowanej w szkole. 

- Dokumentowanie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

- Odpowiedzialność wychowawcy. 

- Efektywna współpraca z rodzicami. 

Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel – konsultant ds. wychowania 

WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marek Rawski 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin 

18 września 2018 roku, godz. 1430,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

II termin 

19 września 2018 roku, godz. 1430,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5 

III termin 

20 września 2018 roku, godz. 1500,  

WODN w Skierniewicach, ul Batorego 64D 

IV termin 

24 września 2018 roku, godz. 1430,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
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Nr formy: 101 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Jak pracować z młodzieżą 

i współpracować z rodzicami w zakresie profilaktyki narkotykowej?” 
Adresaci: Pedagodzy szkolni wszystkich typów szkół z terenu miasta 

Skierniewice 

Zakres tematyczny:   

- Praca z rodziną w tym rodziną dysfunkcyjną ucznia. 

- Praca z nastolatkiem; metoda dialogu motywującego. 

- Skuteczne działania w zakresie profilaktyki narkotykowej.  

Kierownik formy: Anna Walendzik nauczyciel – doradca metodyczny 

w zakresie terapii pedagogicznej, wychowania i edukacji europejskiej WODN 

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Wiesława Redlisiak – psycholog Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Skierniewicach, specjaliści zajmujący się powyższą tematyką  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 20, 27 września 2018 roku, godz. 1000, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach, ul. Rybickiego 6 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-

40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

 

Nr formy: 102 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Budowanie dobrych relacji i skutecznej 

współpracy z rodzicami uczniów” 
Adresaci: Wychowawcy klas, wychowawcy klas z krótkim stażem 

Zakres tematyczny:   

- Nawiązanie współpracy z rodzicami.  

- Formy spotkań wychowawcy z rodzicami. 

- Ustalenie zasad i sposobów komunikowania się wychowawcy z rodzicami. 

- Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań rodziców wobec 

wychowawcy i szkoły. 

- Obszary odpowiedzialności szkoły i rodziców za wychowanie sukces 

edukacyjny ucznia. 

- Ustalanie granic w relacjach z rodzicami. 

- Przykładowe scenariusze spotkań i wskazówki do prowadzenia spotkań 

z rodzicami. 

Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel – konsultant ds. wychowania 

WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marek Rawski 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 15 zł 
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Termin i miejsce rozpoczęcia: 2 października 2018 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-

40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 103 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Uczeń autystyczny w systemie 

edukacji – efektywne wykorzystanie możliwości ucznia” 
Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy 

Zakres tematyczny:   

- Specyfika funkcjonowania dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu. 

- Zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

- Wykorzystanie możliwości uczniów. 

- Dobór metod pracy. 

- Skuteczne reagowanie na sytuacje trudne. 

Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel – konsultant ds. wychowania 

WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marek Rawski, pedagog specjalny 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 3 października 2018 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 104 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Rola i zadania pedagoga szkolnego 

w roku szkolnym 2018/2019. Dokumentacja, wychowanie, profilaktyka” 

Adresaci: Pedagodzy szkolni wszystkich typów szkół z terenu miasta 

Skierniewice 

Zakres tematyczny:   

- Zadania pedagoga szkolnego w świetle obowiązujących aktów prawnych. 

- Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 

- Dokumentacja pedagoga szkolnego 

- Wychowanie i profilaktyka.  

Kierownik formy: Anna Walendzik nauczyciel – doradca metodyczny 

w zakresie terapii pedagogicznej, wychowania i edukacji europejskiej WODN 

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Walendzik, specjaliści zajmujący się powyższą 

tematyką  

Liczba godzin: 3 

Koszt: Nieodpłatnie 
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Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 października 2018 roku, godz. 1000, Zespół 

Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 15 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 105 

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

„Świetlica szkolna przyjazna uczniowi” 
Adresaci: Nauczyciele zainteresowani powyższą tematyką 

Zakres tematyczny: 

- Prezentacja przepisów prawa oświatowego regulujących pracę świetlic 

szkolnych. 

- Funkcje czasu wolnego a funkcje świetlicy szkolnej. 

- Przegląd zalecanej dokumentacji. 

- Atrakcyjne zabawy ruchowe, plastyczne i muzyczne. 

- Zabawy sprzyjające wzajemnemu poznaniu się. 

Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel – konsultant ds. organizacji 

i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka nauczyciel – konsultant ds. animacji 

pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, Anna Stefaniak 

Liczba godzin: 20  

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 października 2018 roku – 7 listopada 2018 roku, 

godz. 1500, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 106 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Konflikt oczekiwań – jak współpracować 

z trudnym rodzicem w szkole?” 
Adresaci: Zainteresowani nauczyciele  

Zakres tematyczny:   

- Prawa i obowiązki rodziców w szkole. 

- Prawne konsekwencje dla rodziców nie wywiązywania się ze swych 

obowiązków. 

- Sytuacje, w których rodzic narusza granice swoich uprawnień.  

- Asertywne reagowanie  w sytuacjach trudnych.  

- Jasne wyznaczanie granic pomocy oferowanej rodzicowi.  

- Określanie warunków skutecznego oddziaływania wychowawczego. 

- Diagnozowanie własnych reakcji emocjonalnych w sytuacji agresji słownej 

ze strony rodziców. 

- Planowanie rozwoju niezbędnych kompetencji komunikacyjnych. 



Oferta edukacyjna WODN w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019                                         70 

 

- Stosowanie narzędzi komunikacyjnych służących podtrzymywaniu 

konstruktywnej rozmowy. 

- Budowanie grupy wsparcia dla nauczycieli mających na celu wypracowanie 

skutecznych modelów postępowania z trudnym rodzicem. 

Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel – konsultant ds. wychowania 

WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marek Rawski 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 18 października 2018 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 107 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Wdrażanie w szkołach/placówkach 

oświatowych mediacji szkolnych i rówieśniczych” 
Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek 

oświatowych, pedagodzy szkolni, wszyscy zainteresowani tematyką 

Zakres tematyczny:   

- Standardy wprowadzania i prowadzenia mediacji rówieśniczej i szkolnej 

do szkół i innych placówek oświatowych. 

- Efekty prowadzenia mediacji rówieśniczych w niektórych polskich szkołach 

– przedstawienie dobrych praktyk.  

- Rola mediacji szkolnej i rówieśniczej na podstawie doświadczeń w innych 

krajach.  

- Jeżeli nie mediacja to co …? Społeczne i prawne skutki postępowań 

sądowych dla nieletnich.  

Kierownik formy: Teresa Szczepańska nauczyciel – konsultant ds. mediacji 

i negocjacji szkolnych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz nauczyciel – konsultant ds. kadry 

kierowniczej WODN w Skierniewicach, Edyta Jakubiec – kurator sądowy, 

przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka, mediator Centrum Mediacji 

Liczba godzin: 3 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 23 października 2018 roku, godz. 1100, PWSZ 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64E 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
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Nr formy: 108 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle 

„Jak zapamiętać, żeby sobie przypomnieć? Proces uczenia się, procesy uwagowe, 

działanie pamięci” 

Adresaci: Nauczyciele/wychowawcy zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:   

- Działania mózgu mające przełożenie na pracę nauczyciela. 

- Metody pracy przyjazne mózgowi. 

- Jak podawać informacje, żeby zostały zrozumiane? 

- Jak kierować uwagą uczniów? 

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: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 23 października – 27 listopada 2018 roku, 

godz. 1500, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201, b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

 

 

Nr formy: 109 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle 

„Nauczanie przez badanie i odkrywanie, czyli ciekawe pomysły na zastępstwo 

i lekcje wychowawcze pobudzające kreatywność i innowacyjność uczniów” 
Adresaci: Nauczyciele/wychowawcy zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:   

- Kompetencje kluczowe. 

- Wykorzystanie eksperymentu, doświadczeń i innych aktywnych metod 

nauczania na I i II etapie edukacyjnym. 

 Ciecz nieniutonowska. 

 Wulkan domowej roboty. 

 Śnieg w środku lata i wiele pomysłów na pracę z dziećmi. 

 O wartości eksperymentowania w szkole. 

 Bank pomysłów na twórcze lekcje, np.: Czy można uwięzić światło? 

 Dlaczego lód nie tonie? i inne. 

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: 20 zł 

mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu
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Termin i miejsce rozpoczęcia: 12 listopada – 30 listopada 2018 roku, godz. 1500, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201, b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

 

Nr formy: 110 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Nie tylko słowa – techniki 

skutecznej komunikacji w szkole” 
Adresaci: Nauczyciele wychowawcy, wszyscy zainteresowani tematyką 

Zakres tematyczny:   

- Rozwój umiejętności komunikacyjnych nauczycieli.  

- Zasady skutecznego procesu komunikowania się. 

- Przełamywanie barier komunikacyjnych.  

- Związek między emocjami a jakością komunikacji /aktywne słuchanie, język 

żyrafy, język szakala, mowa ciała itp./. 

- Świadome wykorzystanie narzędzi komunikacyjnych do budowania dobrych 

relacji z uczniami, rodzicami, współpracownikami. 

- Modelowanie właściwych zachowań komunikacyjnych wśród uczniów. 

Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel – konsultant ds. wychowania 

WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marek Rawski 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   

I termin 

19 listopada 2018 roku, godz. 1430, 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D 

II termin 

20 listopada 2018 roku, godz. 1430,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

III termin 

21 listopada 2018 roku,  godz. 1430,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5 

IV termin 

22 listopada 2018 roku, godz. 1500, 

WODN w Skierniewicach, ul Batorego 64D,  

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu
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Nr formy: 111 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Jak przeciwdziałać 

uzależnieniom behawioralnym uczniów – działania profilaktyczne?” 
Adresaci: Wychowawcy, pedagodzy szkolni 

Zakres tematyczny:   

- Rodzaje uzależnień behawioralnych. 

- Specyfika uzależnień behawioralnych. 

- Sposoby rozpoznawania problemu. 

- Czynniki chroniące i czynniki ryzyka. 

- Skuteczne działania profilaktyczne. 

Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel – konsultant ds. wychowania 

WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marek Rawski  

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 29 listopada 2018 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 112 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Jak przygotować uczniów 

do radzenia sobie ze stresem?” 

Adresaci: Nauczyciele wychowawcy 

Zakres tematyczny:   

- Przyczyny i objawy stresu odczuwanego przez uczniów w różnych 

sytuacjach szkolnych.  

- Przewlekły stres jako przyczyna wielu zaburzeń funkcjonalnych i chorób. 

- Koncepcja zachowania spójności Aarona Antonovsky’ego.  

- Sposoby eliminowania czynników stresogennych. 

- Metody zarządzania czasem. 

- Wybrane techniki relaksacji. 

- Przykładowe scenariusze zajęć z uczniami o tym,  czym jest stres i jak sobie 

z nim poradzić. 

Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel – konsultant ds. wychowania 

WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marek Rawski 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 3 grudnia 2018 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 



Oferta edukacyjna WODN w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019                                         74 

 

Nr formy: 113 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Ewaluacja i modyfikacja 

programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły/placówki” 

Adresaci: Nauczyciele wychowawcy, wszyscy zainteresowani tematyką 

Zakres tematyczny:   

- Zasady planowania i realizowania ewaluacji wewnętrznej. 

- Określenie strategii ewaluacyjnej. 

- Przygotowanie planu ewaluacji. 

- Ocena efektywności realizowanych dotychczas działań. 

- Formułowanie wniosków z przeprowadzonej ewaluacji.  

- Wprowadzanie zmian /modyfikowanie/. 

Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel – konsultant ds. wychowania 

WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marek Rawski 

Liczba godzin: 4 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 grudnia 2018 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 114 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Mediacje szkolne i rówieśnicze 

sposobami rozwiązywania konfliktów w szkole. Standardy wprowadzania  

mediacji do szkół i placówek oświatowych” 
Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, wszyscy 

zainteresowani tematyką 

Zakres tematyczny: 

- Czym jest mediacja szkolna i rówieśnicza? 

- Techniki, zasady i etapy prowadzenia mediacji. 

- Rola mediatora w procesie mediacyjnym. 

- Standardy wprowadzania i prowadzenia mediacji rówieśniczej i szkolnej 

do szkół i innych placówek oświatowych. 

- Kodeks etyczny mediatora szkolnego i rówieśniczego. 

Kierownik formy: Teresa Szczepańska nauczyciel – konsultant ds. mediacji 

i negocjacji szkolnych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Teresa Szczepańska 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 9 stycznia 2019 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 
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Nr formy: 115 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Jak przeciwdziałać agresji 

i przemocy w szkole?” 

Adresaci: Wychowawcy, zainteresowani nauczyciele  

Zakres tematyczny:   

- Rozpoznawanie zachowań uczniów wymagających reakcji nauczyciela. 

- Diagnozowanie agresji i przemocy w klasie i szkole. 

- Planowanie pracy wychowawczej w celu zapobiegania agresji i przemocy. 

- Działania ograniczające cyberprzemoc. 

- Procedury postępowania z agresorem i ofiarą przemocy. 

- Scenariusze zajęć z treningu zapobiegania agresji. 

- Rekomendowane programy profilaktyczne. 

- Dobre praktyki w organizowaniu szkolnego programu przeciwdziałania 

agresji i przemocy. 

Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel – konsultant ds. wychowania 

WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marek Rawski 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 15 stycznia 2019 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 116 

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

„Edukacja na miarę XXI wieku: Twórczo i nieszablonowo na lekcji, 

czyli rozwijamy kompetencje kreatywne” 
Adresaci: Nauczyciele/wychowawcy zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:   

- Wspieranie zdolności poprzez techniki kreatywne. 

 Gry i zabawy podnoszące kreatywność ucznia. 

 Ćwiczenia kreatywne. 

- Metody generowania twórczych rozwiązań (trening wybranych metod): 

 Mapy Myśli. 

 Metoda Walt’a Disney’a. 

 Metoda Ishikawy. 

 Burza mózgów i inne. 

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: 20 zł 
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Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 stycznia – 25 lutego 2019 roku, godz. 1500, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201, b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

 

Nr formy: 117 

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

„Techniki i metody wspierające uczenie się” 
Adresaci: Nauczyciele/wychowawcy zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:   

- Mapa procesu uczenia się. 

- Indywidualne różnice w uczeniu się. 

- 6 stanów psychosomatycznych, które mają wpływ na proces uczenia się:  

 Dobieranie odpowiednich ćwiczeń. 

 Neuro-ramy lekcji … 

- Ćwiczenia, przykłady, pomysły wspierające uczenie się. 

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: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 4 marca – 25 marca 2019 roku, godz. 1500, 

Platforma MOODLE WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201, b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

 

Nr formy: 118 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Uzależnienia od środków 

psychoaktywnych – działania profilaktyczne” 
Adresaci: Wychowawcy, zainteresowani nauczyciele  

Zakres tematyczny:   

- Psychologiczne mechanizmy uzależnień. 

- Rozpoznawanie symptomów uzależnień na wczesnym etapie /alkohol, 

narkotyki, dopalacze i inne substancje/. 

- Prezentacja policyjnej walizki do rozpoznawania narkotyków i dopalaczy. 

- Diagnozowanie czynników ryzyka uzależnienia. 

- Planowanie pracy wychowawczej zapobiegającej ryzyku uzależnienia. 

- Scenariusze zajęć z uczniami. 

- Propozycje konspektów spotkań z rodzicami o przyczynach i skutkach 

sięgania dzieci i młodzieży po substancje psychoaktywne. 

- Rekomendowane programy profilaktyczne.  

- Dobre praktyki szkół w przeciwdziałaniu zjawiskom uzależnień. 
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Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel – konsultant ds. wychowania 

WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marek Rawski, policjant  z wydziału prewencji KM Policji 

w Skierniewicach 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 5 marca 2019 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 119 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Jak kształtować postawy 

i wychowywać do wartości?” 
Adresaci: Wychowawcy, zainteresowani nauczyciele  

Zakres tematyczny:   

- Merytoryczne wprowadzenie do problematyki wychowania opartego 

na wartościach. 

- Postawy i wartości zawarte w podstawie programowej i innych aktach 

prawnych. 

- Wymagania państwa wobec szkół i placówek. 

- Przekładnie na praktykę szkolną aspektów wychowania w oparciu 

o wartości. 

- Budowanie relacji z rodzicami dzieci z wykorzystaniem zasad wychowania 

opartego na wartościach. 

- Konsekwencje stosowanych kar i nagród. 

- Planowanie działań wychowawczych.  

- Przykładowe scenariusze zajęć o wartościach i postawach. 

- Przykładowy scenariusz spotkania z rodzicami na temat „Wspólne wartości 

i postawy w wychowaniu”. 

Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel – konsultant ds. wychowania 

WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marek Rawski 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 19 marca 2019 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
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Nr formy: 120 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Skuteczna komunikacja 

kluczem do realizacji zadań wychowawczych” 

Adresaci: Wychowawcy, pedagodzy, zainteresowani nauczyciele  

Zakres tematyczny:   

- Zasady skutecznej komunikacji. 

- Formułowanie komunikatów. 

- Język żyrafy i język szakala. 

- Uważne słuchanie. 

- Scenariusze zajęć, gry i zabawy rozwijające umiejętności komunikowania 

się. 

Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel – konsultant ds. wychowania 

WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marek Rawski 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 3 kwietnia 2019 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

 

Nr formy: 121 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Jak rozwijać umiejętności społeczne 

i emocjonalne dzieci?” 
Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  

Zakres tematyczny:   

- Etapy rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci. 

- Znaczenie umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci dla ich 

prawidłowego funkcjonowania w szkole i rodzinie. 

- Wymagania zawarte w podstawie programowej. 

- Katalog przydatnych umiejętności społecznych. 

- Przykładowe narzędzia diagnostyczne do opisywania poziomu rozwoju 

społeczno-emocjonalnego dziecka. 

- Scenariusze zajęć, zabaw i gier przydatnych w rozwijaniu umiejętności 

społecznych i emocjonalnych. 

Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel – konsultant ds. wychowania 

WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marek Rawski 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 15 zł 
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Termin i miejsce rozpoczęcia: 15 kwietnia 2019 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 122 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium  „Trudne zachowania uczniów w klasie” 

Adresaci: Wychowawcy z krótkim stażem, zainteresowani nauczyciele  

Zakres tematyczny:   

- Trudna klasa, trudny uczeń. 

- Jak zapobiegać i przeciwdziałać niewłaściwym zachowaniom uczniów. 

- Pomysły na zachowanie dyscypliny w klasie. 

- Współpraca z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze. 

- Wymiana doświadczeń nauczycieli w radzeniu sobie z trudnymi 

zachowaniami uczniów. 

Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel – konsultant ds. wychowania 

WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marek Rawski 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 15 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 14 maja 2019 roku godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
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PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE, TWÓRCZOŚĆ UCZNIOWSKA, 

WOLONTARIAT I ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

 

Nr formy: 123 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Zajęcia plastyczne inspirowane przyrodą” 

Adresaci: Nauczyciele zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:  

- Papieroplastyka o tematyce przyrodniczej (formy płaskie i przestrzenne 

o zróżnicowanym stopniu trudności bez użycia technik origami): 

 Psy – naturalnej wielkości. 

 Ptaki – modele 3D. 

 Owady. 

 Żaby. 

- Bank pomysłów: szablony, wzory, scenariusze zajęć z ww. zakresu (np. Jak 

opiekować się psem?). 

- Organizacja sieci współpracy i samokształcenia: Szkoła sprzyjająca dziecku: 

uczeń zdolny w szkole/placówce oświatowej. 

(Proszę zabrać na zajęcia: blok techniczny kolorowy A3, ryza A4 „mix papierów 

kolorowych”, nożyczki, taśma klejąca szeroka, 7 rolek po papierze toaletowym, 

7 po ręczniku, ruchome źrenice, zszywacz, 3 gazety typu Dziennik Łódzki, klej 

wyciskany z tuby (2 szt.) lub zrobiony z mąki (250 ml.), klej w sztyfcie, serwetki 

ząbkowane w 5 kolorach). 

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: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin 

9 października 2018 roku, godz. 1500,  

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

II termin 

11 marca 2019 roku, godz. 1430,   

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201, b.krokocka@wodnskierniewice.eu  

 

Nr formy: 124 

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

„Wolontariat szkolny alternatywą dla nudy i agresji” 

Adresaci: Nauczyciele zainteresowani powyższą tematyką 

Zakres tematyczny: 

- Rodzaje wolontariatu – zalety i zagrożenia. 
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- Rola szkoły w rozwijaniu wolontariatu. 

- Środowisko, a charakter 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: 23 października 2018 roku – 4 grudnia 2018 roku, 

godz. 1500, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 125 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Kreatywny nauczyciel muzyki” 

Adresaci: Nauczyciele muzyki w klasach IV-VIII 

Zakres tematyczny: 

- Wybrane elementy dzieła muzycznego: melodyka, rytmika, dynamika, 

agogika i artykulacja. 

- Czytanie nut, czyli jak odczarować nuty i zamienić je w dźwięki. 

- Flet, cymbałki, Bum Bum Rurki – granie z nut na instrumentach. 

Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Jolanta Hysz, Dominika Sobczyńska – muzykolog, 

nauczyciel muzyki i animatorka zabaw dla dzieci 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 24 października 2018 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 126 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Plastyczna podróż przez cztery pory 

roku. Zima i Boże Narodzenie” 

Adresaci: Nauczyciele zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:   

- Dekoracje świąteczne: Mikołaje, anioły, gwiazdy 3D, kartki 

okolicznościowe... 

- Dekoracje zimowe: sople lodowe, wieńce zimowe i inne. 

- Organizacja sieci współpracy i samokształcenia: Szkoła sprzyjająca dziecku: 

uczeń zdolny w szkole/placówce oświatowej. 
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(Proszę zabrać na zajęcia: brokat sypki w kol. niebieskim, klej magiczny, folię 

aluminiową, blok techniczny kolorowy A3, blok rysunkowy biały A3, ryza A4 

‘mix papierów kolorowych’, nożyczki, koral lub kulkę styropianową na głowę 

anioła, 20 kartek formatu A4 wyciętych z gazety typu Dziennik Łódzki, 

zszywacz). 

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: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin 

4 grudnia 2018 roku, godz. 1500,   

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

II termin 

5 grudnia 2018 roku, godz. 1430,   

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D 

III termin 

6 grudnia 2018 roku, godz. 1430,   

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2   

IV termin 

10 grudnia 2018 roku, godz. 1430,   

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201, b.krokocka@wodnskierniewice.eu  

 

Nr formy: 127 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Plastyczna podróż przez cztery pory 

roku. Wiosna i Wielkanoc” 

Adresaci: Nauczyciele zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:   

- Wielkanocna zagroda: 

 Koguty. 

 Kury. 

 Kurczaki. 

 Baranki. 

 Zające. 

- Papieroplastyka wiosenna - kram z pomysłami: 

 Nietypowe kartki okolicznościowe (wielkanocne, z okazji Dnia Matki, 

Ojca i Dziecka) wykonane różnymi technikami. 

 Kapelusze. 

(Proszę zabrać na zajęcia: blok techniczny kolorowy A3, ryza A4 „mix papierów 

kolorowych”, nożyczki, zszywacz, klej magiczny, ruchome źrenice, serwetki 
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ząbkowane (w kolorach: białym, żółtym, czerwonym), koronki, wstążki, 

aplikacje do ozdobienia kapelusza). 

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: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin 

1 kwietnia 2019 roku, godz. 1430,   

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D 

II termin 

2 kwietnia 2019 roku, godz. 1500,   

WODN Skierniewice, ul. Batorego 64D 

III termin 

3 kwietnia 2019 roku, godz. 1430,   

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

IV termin 

4 kwietnia 2019 roku, godz. 1430,   

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2   

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201, b.krokocka@wodnskierniewice.eu  

mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu


Oferta edukacyjna WODN w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019                                         84 

 

TECHNIKA, INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 

 

Nr formy: 128 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Programowanie od pierwszej 

klasy szkoły podstawowej” 

Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Zakres tematyczny: 

- Osiągnięcia w zakresie programowania w podstawie programowej. 

- Programowanie jako informatyczne podejście do rozwiązywania problemów 

z różnych dziedzin. 

- Propozycje zajęć z wykorzystaniem programowania od najmłodszych lat w szkole – 

programowanie/kodowanie bez użycia komputera. 

Kierownik  formy: Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Jolanta Hysz 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 

I termin 

4 października 2018 roku, godz. 1430, 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2  

II termin 

5 października 2018 roku, godz. 1430, 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

III termin 

9 października 2018 roku, godz. 1430, 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D  

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 129 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Zastosowanie technologii cyfrowych 

na lekcjach przedmiotów przyrodniczych” 

Adresaci: Nauczyciele przyrody, fizyki, chemii, biologii i geografii  

Zakres tematyczny:   

- Wykorzystanie cyfrowych technik pomiarowych do realizacji 

obowiązkowych doświadczeń z zakresu podstawy programowej. 

- Wykorzystanie technik komputerowych do podniesienia walorów 

dydaktycznych nauczania na przykładzie doświadczeń. 

- Komputerowa analiza wyników pomiarów. 

- Wykonanie doświadczeń z użyciem bezprzewodowych czujników 

pomiarowych i oprogramowania, do zastosowania na lekcjach fizyki, chemii, 

biologii, przyrody i geografii.  
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Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak, Tomasz Sobiepan przedstawiciel 

Image Recording Solutions, promujący ideę codziennego stosowania 

doświadczeń na lekcjach przedmiotów przyrodniczych dzięki bezprzewodowej 

technologii cyfrowej 

Liczba godzin: 3 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy (marzec 2019 roku),WODN 

Skierniewice, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 130 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Pakiet narzędzi TIK 

do wykorzystania na różnych przedmiotach” 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich etapów zainteresowani problematyką 

szkolenia 

Zakres tematyczny:   

- Czy warto i jak wykorzystać technologie do pracy z uczniem? 

- Przegląd wybranych narzędzi i programów online do nauczania i uczenia się 

na różnych przedmiotach. 

- Ćwiczenia praktyczne. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek  

Osoby prowadzące: Artur Błażejewski nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 

w Skierniewicach   

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy (marzec 2019 roku), Szkoła 

Podstawowa nr 2 w Skierniewicach, ul. 1 Maja 15 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 
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WYPOCZYNEK, WYCIECZKI SZKOLNE,  

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA 
 

Nr formy: 131 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący „Pierwsza pomoc przedmedyczna 

wg Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2015” 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych 

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 

(Wytyczne ERC 2015). 

- 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: Specjaliści z danej dziedziny 

Liczba godzin: 16 

Koszt: 100 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201  
Uwaga: Ze względu na czynny udział uczestników w zajęciach, prosimy o przyniesienie 

obuwia i stroju sportowego.  

 

Nr formy: 132 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs na wychowawcę wypoczynku 

Adresaci: Młodzież, studenci i inne osoby z predyspozycjami pedagogicznymi 

spełniające warunki zawarte w Ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym art. 92 

pkt 2 

Zakres tematyczny: 

- Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

- Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku. 

- Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. 
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- Ruch i rekreacja. 

- Turystyka i krajoznawstwo. 

- Zajęcia kulturalno-oświatowe. 

- Zajęcia praktyczno-techniczne. 

- 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 z danej dziedziny 

Liczba godzin: 36 

Koszt: 150 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
 

Nr formy: 133 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów 

wędrownych 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych 

Zakres tematyczny: 

- Akty prawne regulujące warunki i sposób organizowania przez przedszkola, 

szkoły i placówki oświatowe krajoznawstwa i turystyki.  

- Krajoznawstwo i turystyka: 

• Cele krajoznawstwa i turystyki szkolnej, 

• Formy krajoznawstwa i turystyki szkolnej z uwzględnieniem 

ich organizacji, 

• Organizacja wycieczki krajowej i zagranicznej, 

• Zadania kierownika wycieczki i opiekuna wycieczki. 

- Organizacja specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej i obozów 

wędrownych. 

- Współpraca dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej z różnymi 

podmiotami, w tym z organizatorami turystyki, działającymi na podstawie 

ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 

i przewodników turystycznych. 

- Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczki:  

• Bezpieczeństwo uczniów oraz bezpieczne warunki zachowania podczas 

pobytu na wycieczce, w tym na szlakach turystycznych, 

• Pierwsza pomoc przedmedyczna, 

• BHP  w krajoznawstwie i turystyce.  

- Współpraca z rodzicami uczestników form krajoznawstwa i turystyki. 
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- Praktyczne przedstawienie organizacji wycieczki krajowej i zagranicznej: 

• Plan finansowy, 

• Karta wycieczki i program, 

• Regulamin wycieczki, 

• Zadania opiekuna w zakresie realizacji programu wycieczki, zapewnienia 

opieki i bezpieczeństwa uczniom, 

• Podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki.  

- Dobre praktyki. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Specjaliści z danej dziedziny 

Liczba godzin: 14 

Koszt: 140 zł  

Termin i miejsce rozpoczęcia: wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
 

Nr formy: 134 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs na kierownika wypoczynku 

Adresaci: Osoby spełniające warunki zawarte w Ustawie z dnia 11 września 

2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym 

Rejestrze Karnym art. 92 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. Kurs przygotowuje do kierowania wypoczynkiem dzieci i młodzieży.  

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Specjaliści z danej dziedziny 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 140 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

  



Oferta edukacyjna WODN w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019                                         89 

 

Katalog szkoleń rad pedagogicznych z obszarów tematycznych: 

 

Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką oświatową 

 

1. Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela.  

2. Zadania opiekuna stażu. 

3. Planowanie koncepcji pracy szkoły/placówki oświatowej z wykorzystaniem 

założeń nowej podstawy programowej. 

4. Autoewaluacja w pracy nauczyciela. 

5. Prawne aspekty pracy nauczyciela a prawa dziecka i ucznia. 

6. Odpowiedzialność prawna nauczyciela. 

7. Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? 

8. Jak tworzyć przyjazny i bezpieczny klimat w klasie? 

9. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.  

10. Jak przygotować rade pedagogiczną do konstruowania programów 

nauczania? 

11.  Organizacja doradztwa zawodowego w szkole/placówce oświatowej. 

12. EWD – wykorzystanie wskaźnika w ewaluacji efektywności nauczania 

w szkole. 

13. Zadania dyrektora i nauczycieli związane z wdrażaniem zmian 

w szkolnictwie zawodowym. 

14. Współpraca szkoły/placówki z rodzicami. 

15. Ochrona danych osobowych i tajemnica służbowa w szkole/placówce 

oświatowej. 
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Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia 

 

1. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

2.  Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 

3.  Rola szkoły w rozwoju emocjonalnym i społecznym dziecka/ucznia. 

4.  Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach 

szkół. 

5.  Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole/placówce. 

6.  Budowanie strategii współpracy szkoły z  rodzicami 

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

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

9.  Wpływ emocji na zachowanie uczniów i nauczycieli  

10.  Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?  Metoda 

konstruktywnej konfrontacji.  

11.  Kształtowanie postaw, wychowanie do wartości. 

12.  Rozwiązywanie problemów współpracy szkoły z rodzicami. 

13.  Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów? 

14.  Edukacja włączająca – planowanie i realizowanie pomocy uczniom. 

15.  Zachowania uczniów przeciw nauczycielowi – interwencja wychowawcza 

w szkole. 

16.  Jak skutecznie bronić się przed  wypaleniem zawodowym? 

17.  Bezpieczeństwo  w  Internecie.  Odpowiedzialne  korzystanie  z  mediów 

społecznych. 
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Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela 

 

1. Komputer jako narzędzie wspierające całościowy rozwój dziecka w wieku 

przedszkolnym.  

2. Przygotowanie dzieci w przedszkolu do nauki czytania z wykorzystaniem 

odimiennej metody Ireny Majchrzak. 

3. Projekt edukacyjny w przedszkolu – sposób na wspieranie wielokierunkowej 

aktywności dziecka. 

4. Pomysł na zajęcia, czyli o sztuce przygotowania inspirujących zajęć 

przedszkolnych.  

5. Zabawy fundamentalne w przedszkolu – to całościowy rozwój dziecka. 

6. Skuteczne sposoby budowania motywacji u dzieci w wieku przedszkolnym. 

7. Projekt w edukacji wczesnoszkolnej – sposób na rozwijanie najważniejszych 

umiejętności.  

8. Możliwości i wykorzystanie tablicy interaktywnej. 

9. Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z uczniami. 

10.  Innowacje i eksperymenty pedagogiczne. 

 

Osoby prowadzące:  Specjaliści z zakresu zaproponowanej tematyki 

Liczba godzin:  Uzależniona od tematu:  

Koszt:  wymiar 4-6 godzin dydaktycznych 700 zł  

wymiar 7-11 godzin dydaktycznych 1400 zł  

Termin i miejsce zajęć:  w szkole lub placówce oświatowej zamawiającej 

szkolenie, po uzgodnieniu z osobą prowadzącą zajęcia. 

Zgłoszenia:  pisemny wniosek Zamawiającego (druk w załączeniu, dostępny 

także na stronie internetowej Ośrodka: www.wodnskierniewice.eu) 

Zamówienia można przesłać pocztą na adres Ośrodka lub e-mailem 

wodn@wodnskiernie.nazwa.pl  

 

Szanowni Państwo, 

istnieje możliwość zamówienia szkolenia na inne tematy zaproponowane przez 

Państwa. 

 

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty! 

mailto:wodn@wodnskiernie.nazwa.pl
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WYKAZ SZKOLEŃ E-LEARNING W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

1. 

Nr formy: 7 

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

„Opiekun stażu – nowe zadania” 
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: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 17 września 2018 roku – 22 października 2018 roku, 

godz. 1500, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Adres e-mail: a.stefaniak@wodnskierniewice.eu 

 

2. 

Nr formy: 9 

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

Moodle „Stażysta na ścieżce awansu zawodowego”  
Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel biologii, 

ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego  

Liczba godzin: 30 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 października 2018 roku, godz. 1500, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Adres e-mail: e.masny@wodnskierniewice.eu 

 

3. 

Nr formy: 10 

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

„Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego – dla kontynuujących staż” 
Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach,  

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel biologii, 

ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego 

Liczba godzin: 30 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 października 2018 roku, godz. 1500, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

Adres e-mail: e.masny@wodnskierniewice.eu 
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4. 

Nr formy: 12 

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

„Nowy awans zawodowy – uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego” 
Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach,  

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz – nauczyciel biologii, 

ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego  

Liczba godzin: 30  

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 17 października 2018 roku, godz. 1500, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

Adres e-mail: e.masny@wodnskierniewice.eu 

 

5. 

Nr formy: 13 

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

„Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego – dla kontynuujących staż” 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant  ds.  przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz – nauczyciel biologii, 

ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego 

Liczba godzin: 30   

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 25 października 2018 roku, godz. 1500, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

Adres e-mail: e.masny@wodnskierniewice.eu 

 

6. 

Nr formy: 15 

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

„Nowy awans zawodowy – uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego” 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant  ds.  przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach,  

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel biologii, 

ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego  

Liczba godzin: 30  

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 21 listopada 2018 roku, godz. 1500, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

Adres e-mail: e.masny@wodnskierniewice.eu 
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7. 

Nr formy: 21 

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

„Autoewaluacja w pracy nauczyciela – jak sprawnie oceniać i planować 

zmiany w swojej pracy” 

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: 5 marca 2019 roku – 8 kwietnia 2019 roku, 

godz. 1500, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Adres e-mail: a.stefaniak@wodnskierniewice.eu 

 

8. 

Nr formy: 27 

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

„Zdolny przedszkolak – zabawy pobudzające zmysły, rozwijające 

samodzielność i kreatywność myślenia” 
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: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 października – 12 listopada 2018 roku, godz. 1500,  

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Adres e-mail: b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

 

9. 

Nr formy: 35 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle 

„Gimnastyka wyobraźni – wspieranie rozwoju dzieci poprzez działania 

twórcze. Kształcenie samodzielności, kreatywności, innowacyjności 

uczniów” 
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: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 14 stycznia – 4 lutego 2019 roku, godz. 1500, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Adres e-mail: b.krokocka@wodnskierniewice.eu 
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10. 

Nr formy: 38 

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

„Zdolny przedszkolak – wspieranie uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym” 
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: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 18 marca – 5 kwietnia 2019 roku, godz. 1500,  

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Adres e-mail: b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

 

 

11. 

Nr formy: 87 

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

„Założenia podstawy programowej w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. 

Edukacja zdrowotna” 
Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek  

Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 

Termin rozpoczęcia: 17 września – 12 października 2018 roku, godz. 1500, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Adres e-mail: m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu 
 

 

12. 

Nr formy: 92 

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

„Planowanie w szkole/placówce promującej zdrowie” 
Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 

Termin rozpoczęcia: 22 października – 16 listopada 2018 roku, godz. 1500, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Adres e-mail: m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu 
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13. 

Nr formy: 93 

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

„Promocja zdrowia pracowników szkoły” 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek  

Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 

Termin rozpoczęcia: 12 listopada – 7 grudnia 2018 roku, godz. 1500, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Adres e-mail: m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu 
 

 

14. 

Nr formy: 94 

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

„Bezpieczeństwo uczniów w szkole/placówce” 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek  

Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 

Termin rozpoczęcia: 7 stycznia – 31 stycznia 2019 roku, godz. 1500, Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach 

Adres e-mail: m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu 

 

 

15. 

Nr formy: 95 

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

„Metodyka edukacji zdrowotnej” 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek  

Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 

Termin rozpoczęcia: 4 marca – 29 marca 2019 roku, godz. 1500, Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach 

Adres e-mail: m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu 
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16. 

Nr formy: 105 

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

„Świetlica szkolna przyjazna uczniowi” 
Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel – konsultant ds. organizacji 

i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka nauczyciel – konsultant ds. animacji 

pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, Anna Stafaniak 

Liczba godzin: 20  

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 października 2018 roku – 07 listopada 2018 roku, 

godz. 1500, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Adres e-mail: a.stefaniak@wodnskierniewice.eu 

 

17. 

Nr formy: 108 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle 

„Jak zapamiętać, żeby sobie przypomnieć? Proces uczenia się, procesy uwagowe, 

działanie pamięci” 
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: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 23 października – 27 listopada 2018 roku, 

godz. 1500, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Adres e-mail: b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

 

18. 

Nr formy: 109 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle 

„Nauczanie przez badanie i odkrywanie, czyli ciekawe pomysły na zastępstwo 

i lekcje wychowawcze pobudzające kreatywność i innowacyjność uczniów” 
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: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 12 listopada – 30 listopada 2018 roku, godz. 1500, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Adres e-mail: b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

 

 

mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu
mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu
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19. 

Nr formy: 116 

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

„Edukacja na miarę XXI wieku: Twórczo i nieszablonowo na lekcji, 

czyli rozwijamy kompetencje kreatywne” 

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: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 stycznia – 25 lutego 2019 roku, godz. 1500, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Adres e-mail: b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

 

20. 

Nr formy: 117 

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

„Techniki i metody wspierające uczenie się” 

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: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 4 marca – 25 marca 2019 roku, godz. 1500, 

Platforma MOODLE WODN w Skierniewicach 

Adres e-mail: b.krokocka@wodnskierniewice.eu 

 

21. 

Nr formy: 124 

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

„Wolontariat szkolny alternatywą dla nudy i agresji” 

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: 23 października 2018 roku – 04 grudnia 2018 roku, 

godz. 1500, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Adres e-mail: a.stefaniak@wodnskierniewice.eu 

 

  

mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu
mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu
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SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA PROPONOWANE NAUCZYCIELOM  

PRZEZ WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

W SKIERNIEWICACH 

 

 

 

 Ogólnopolski Tydzień Kariery  – 15-21 października 2018 roku 

Seminarium „Bądź architektem swojego szczęścia” 18 października 

2018 roku, godz. 1100, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64F 

 

 Konferencja „Wdrażanie w szkołach/placówkach oświatowych 

mediacji szkolnych i rówieśniczych” – 23 października 2018 roku, 

godz. 1100, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, 

ul. Batorego 64F 

 

 XI Festiwal Nauki – maj 2019 roku 

 

 XV Sympozjum Naukowe w Wyższym Seminarium Duchownym 

w Łowiczu – 16.05.2019 roku, godz. 1000, Aula Wyższego Seminarium 

Duchownego w Łowiczu 
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ZAMÓWIENIE SZKOLENIA 
 

1. Rodzaj szkolenia (np. kurs, warsztaty, rada pedagogiczna i inne): ....................................... 

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

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

2. Tytuł/Tematyka szkolenia: ..................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Dane do wystawienia faktury VAT: 

Nabywca 

Nazwa ........................................................................................................................................... 

Adres ............................................................................................................................................ 

NIP ............................................................................................................................................... 

Odbiorca 

Nazwa ........................................................................................................................................... 

Adres ............................................................................................................................................ 

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

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

Szkoła/Placówka jest zobowiązana do przekazania na konto Wojewódzkiego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach kosztów szkolenia. 

 

 

 

 ..................................................................    .................................................................. 
                     (miejscowość, data)                                                                                          (pieczęć i podpis dyrektora) 

 

Czytelnie wypełniony formularz prosimy przesłać na adres organizatora: 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64D 

Tel.: (046) 833-40-74, 833-20-04, 832-56-43 

e-mail: wodn@wodnskiernie.nazwa.pl 

strona internetowa: www.wodnskierniewice.eu 

nr konta bankowego: 

PEKAO S.A. I. O w Skierniewicach 22 1240 6292 1111 0010 6968 1186 

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

