Nr formy: 77
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Planowanie pracy pedagoga szkolnego”
Adresaci: pedagodzy szkolni rozpoczynający pracę, pedagodzy z niewielkim
stażem
Zakres tematyczny:
 Zadania pedagoga szkolnego.
 Narzędzia pracy pedagoga.
 Zakres współpracy z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami.
 Tworzenie rocznego planu pracy.
Kierownik formy: Marek Rawski – nauczyciel konsultant ds. wychowania
WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Marek Rawski
Liczba godzin: 10
Koszt: 10 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 14-27 września 2020 roku, godz. 1500, zajęcia on-line
na platformie Moodle WODN w Skierniewicach, m.rawski@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 78
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Kompetencje komunikacyjne w pracy nauczyciela wychowawcy”
Adresaci: opiekunowie stażu, wychowawcy rozpoczynający pracę, wychowawcy
z niewielkim stażem
Zakres tematyczny:
 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: 10
Koszt: 10 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 września 2020 roku – 11 października 2020
roku, godz. 1500, zajęcia on-line na platformie Moodle WODN
w Skierniewicach, m.rawski@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 79

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Rozwijanie u uczniów kompetencji uczenia się”
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Zakres tematyczny:
 Uczenie się jako kompetencja kluczowa.
 Motywowanie do nauki.
 Nauczanie przyjazne mózgowi.
 Motywowanie do samorozwoju.
 Nauczanie na miarę XXI wieku.
Kierownik formy: Marek Rawski – nauczyciel konsultant ds. wychowania
WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Marek Rawski – trener wspomagania
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 12 października 2020 roku – 8 listopada 2020
roku, godz. 1500, zajęcia on-line na platformie Moodle WODN
w Skierniewicach, m.rawski@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 80
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Praca domowa nieszablonowa i twórcza – czyli motywowanie do
odkrywania nauki w domu”
Adresaci: nauczyciele zainteresowani tematem
Zakres tematyczny:
 Praca domowa – rozwój czy ograniczenie?
 O pracy jaką warto wykonać w domu, aby mózg głęboko przetworzył
informację i ją zapamiętał – neuroedukacja.
 Prace domowe – jak je zaprojektować w procesie nauczania?
 Zadania domowe: Kiedy? Po co? Dla kogo? Jakie? Praktyczne przykłady
efektywnych prac domowych.
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: 19 października 2020 roku – 6 listopada 2020
roku, zajęcia on-line na platformie Moodle WODN w Skierniewicach,
b.krokocka@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 81
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Rodzice partnerami szkoły – pomysły na współpracę”

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, szkolni specjaliści
Zakres tematyczny:
 Budowanie dobrych relacji i skutecznej współpracy z rodzicami uczniów.
 Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań rodziców wobec
wychowawców, nauczycieli, szkoły.
 Zakres i formy współpracy.
 Planowanie i organizowanie zebrań z rodzicami.
Kierownik formy: Marek Rawski – nauczyciel konsultant ds. wychowania
WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Marek Rawski
Liczba godzin: 10
Koszt: 10 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 9 listopada 2020 roku – 22 listopada 2020
roku, godz. 1500, zajęcia on-line na platformie Moodle WODN
w Skierniewicach, m.rawski@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 82
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
Akademia Młodego Nauczyciela: „Jestem wychowawcą – obowiązki,
zadania, wyzwania”
Adresaci: wychowawcy rozpoczynający pracę, wychowawcy z niewielkim
stażem
Zakres tematyczny:
 Podstawowe zadania i obowiązki wychowawcy klasy.
 Kierowanie klasą.
 Skuteczna współpraca z rodzicami.
 Pomysły na integrację klasy.
 Ciekawe scenariusze lekcji wychowawczych.
Kierownik formy: Marek Rawski – nauczyciel konsultant ds. wychowania
WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Marek Rawski
Liczba godzin: 10
Koszt: 10 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 23 listopada 2020 roku – 6 grudnia 2020 roku,
godz. 1500, zajęcia on-line na platformie Moodle WODN w Skierniewicach,
m.rawski@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 83
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Jak ogarnąć chaos czyli pomysły na dyscyplinę w klasie”
Adresaci: wychowawcy rozpoczynający pracę, wychowawcy z niewielkim
stażem

Zakres tematyczny:
 Techniki poznawania uczniów.
 Wprowadzanie norm i zasad.
 Budowanie pozytywnych relacji.
 Karanie, nagradzanie, konsekwencje.
 Sposoby i pomysły na aktywizowanie i wyciszanie klasy.
Kierownik formy: Marek Rawski – nauczyciel konsultant ds. wychowania
WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Marek Rawski
Liczba godzin: 10
Koszt: 10 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 11-24 stycznia 2021 roku, godz. 1500, zajęcia on-line na
platformie Moodle WODN w Skierniewicach, m.rawski@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 84
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Stres w szkole – jak pomóc sobie i uczniowi”
Adresaci: wychowawcy rozpoczynający pracę, wychowawcy z niewielkim
stażem
Zakres tematyczny:
 Stres i emocje, przyczyny i konsekwencje.
 Metody planowania i zarządzania czasem.
 Scenariusz godziny wychowawczej: Co to jest stres i jak sobie z nim radzić?
 Sposoby na pozbycie się stresu i poprawienie nastroju.
 Metody psychoregulacji i ćwiczenia relaksacyjne.
Kierownik formy: Marek Rawski – nauczyciel konsultant ds. wychowania
WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Marek Rawski
Liczba godzin: 10
Koszt: 10 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 8-21 lutego 2021 roku, godz. 1500, zajęcia on-line na
platformie Moodle WODN w Skierniewicach, m.rawski@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 85
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning na platformie Moodle „Jak
wzmacniać poczucie własnej wartości ucznia i jego motywację do
samorozwoju?”
Adresaci: wychowawcy, nauczyciele zainteresowani tematyką
Zakres tematyczny:
 Filary poczucia własnej wartości.
 Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów.

 Budowanie pozytywnego obrazu siebie.
 Sposoby motywowania uczniów.
 Jak wspierać dziecko z zaniżoną samooceną.
Kierownik formy: Marek Rawski – nauczyciel konsultant ds. wychowania
WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Marek Rawski
Liczba godzin: 10
Koszt: 10 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 1-14 marca 2021 roku, godz. 1500, zajęcia on-line na
platformie Moodle WODN w Skierniewicach, m.rawski@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 86
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning na platformie Moodle
„Im bliżej siebie tym dalej od narkotyków – współpraca z rodzicami
w działaniach profilaktycznych szkoły”
Adresaci: wszyscy zainteresowani tematyką
Zakres tematyczny:
 Diagnoza potrzeb i oczekiwań rodziców wobec szkoły w obszarze
wychowania i profilaktyki.
 Planowanie form i tematyki spotkań z rodzicami.
 Scenariusze spotkań z rodzicami o tematyce profilaktycznej.
 Pomysły na efektywną współpracę wychowawców z rodzicami.
Kierownik formy: Marek Rawski – nauczyciel konsultant ds. wychowania
WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Marek Rawski
Liczba godzin: 10
Koszt: 10 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 15-28 marca 2021 roku, godz. 1500, zajęcia on-line
na platformie Moodle WODN w Skierniewicach, m.rawski@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 87
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning na platformie Moodle
„Hejt w relacjach rówieśniczych – co może zrobić wychowawca?”
Adresaci: wychowawcy, pedagodzy szkolni
Zakres tematyczny:
 Hejt jako mowa nienawiści.
 Diagnoza problemu w klasie i szkole.
 Przestrzeganie ustalonych norm i zasad grupowych.
 Budowanie pozytywnych relacji i przyjaznego klimatu.
 Okazywanie szacunku.
 Scenariusze zajęć i pomysły na integrację.

Kierownik formy: Marek Rawski – nauczyciel konsultant ds. wychowania
WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Marek Rawski
Liczba godzin: 10
Koszt: 10 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 12-25 kwietnia 2021 roku, godz. 1500, zajęcia on-line
na platformie Moodle WODN w Skierniewicach, m.rawski@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 88
Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle
„Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły/placówki”
Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono
to stanowisko, wychowawcy, pedagodzy szkolni, członkowie zespołów
ewaluacyjnych
Zakres tematyczny:
 Akty prawne dotyczące programu wychowawczo-profilaktycznego.
 Kryteria wyboru rodzaju ewaluacji.
 Tworzenie planu ewaluacji.
 Przykładowe narzędzia do diagnozy zapotrzebowania na działania
wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkoły.
 Narzędzia i techniki badawcze.
 Analiza i interpretacja danych.
 Formułowanie wniosków i rekomendacji.
 Opracowywanie raportu końcowego.
Kierownik formy: Marek Rawski – nauczyciel konsultant ds. wychowania
WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Marek Rawski
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 4-31 maja 2021 roku, godz. 1500, zajęcia on-line na
platformie Moodle WODN w Skierniewicach, m.rawski@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 89
Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle
„Program profilaktyczny UNPLUGGED”
Adresaci: szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pedagogów
i psychologów szkolnych i ma na celu przygotowanie ich do prowadzenia
zajęć profilaktycznych, z młodzieżą w szkołach, w oparciu o program
Unplugged
Zakres tematyczny:
Program Unplugged to szkolny program profilaktyki uniwersalnej skierowany
do uczniów w wieku 12-14 lat. Celem programu jest zmniejszenie ryzyka

używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, tytoń) przez
młodzież oraz zwiększenie kompetencji rodziców w zakresie przeciwdziałania
używaniu substancji psychoaktywnych przez dzieci. Program jest realizowany
w formie 12 lekcji (45 min.), które koncentrują się na umiejętnościach
życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach
psychoaktywnych. Zajęcia prowadzone są w klasie szkolnej przez nauczyciela,
który uczestniczył w 18 godzinnym szkoleniu przygotowującym do
prowadzenia zajęć z uczniami oraz 3 spotkań warsztatowych dla rodziców
uczniów biorących udział w programie, prowadzonych przez nauczyciela lub
pedagoga/psychologa szkolnego. Program wyposażony jest w podręcznik
zawierający wskazówki do wdrażania, podręcznik dla nauczyciela (scenariusze
12 lekcji), zeszyt ćwiczeń dla ucznia, karty do ćwiczeń oraz przewodnik do
realizacji spotkań z rodzicami.
Kierownik formy: Marek Rawski – nauczyciel konsultant ds. wychowania
WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Marek Rawski – trener programu Unplugged
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 1-30 czerwca 2021 roku, godz. 1500, zajęcia on-line na
platformie Moodle WODN w Skierniewicach, m.rawski@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 90
Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Depresja – wszyscy możemy mieć
problem”
Adresaci: wychowawcy, pedagodzy szkolni, wszyscy zainteresowani
Zakres tematyczny:
 Czym jest depresja i skąd się bierze?
 Skala problemu wśród dzieci i młodzieży.
 Symptomy depresji.
 Jak zapobiegać depresji?
 Kiedy potrzebna pomoc specjalistów/terapeutów.
 Co mogą zrobić rodzice, a co szkoła?
Kierownik formy: Marek Rawski – nauczyciel konsultant ds. wychowania
WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: specjaliści z dziedziny psychologii, terapeuci
Liczba godzin: 4
Koszt: 30 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: do ustalenia w 2020 roku, aula Państwowej
Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach, Skierniewice, ul. Batorego
64F, m.rawski@wodnskierniewice.eu
Uwaga: Po ustaleniu z prowadzącymi specjalistami i Uczelnią.

Nr formy: 190 NOWOŚĆ
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„IPET i WOPFU – zajęcia praktyczne w planowaniu i organizowaniu
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
Adresaci: nauczyciele zainteresowani tematem z powiatów łowickiego,
rawskiego, skierniewickiego i Miasta Skierniewice
Zakres tematyczny:
 WOPFU – zasady opracowania, metody zbierania danych. Obserwacja
pedagogiczna jako element diagnozy funkcjonowania ucznia.
 IPET – od analizy orzeczenia do praktycznych działań. Analiza składowych.
 IPET – jak rozumieć dostosowania, zintegrowane działania nauczycieli,
działania i współpracę z rodzicami, gdzie szukać wsparcia?
Kierownik formy: Jadwiga Joanna Michalak – nauczyciel-doradca metodyczny
kształcenia specjalnego WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Jadwiga Joanna Michalak
Liczba godzin: 10
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 25 września 2020 roku, godz. 1500, zajęcia online na platformie Moodle WODN w Skierniewicach, j.michalak@wodnskiernie.nazwa.pl
Nr formy: 191 NOWOŚĆ
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Jak najlepiej wypełniać zadania i obowiązki nauczyciela współorganizującego
proces kształcenia”
Adresaci: nauczyciele z powiatów łowickiego, rawskiego, skierniewickiego
i Miasta Skierniewice (w tym nauczyciele z krótkim stażem zawodowym)
Zakres tematyczny:
 Opracowywanie modelu współpracy nauczyciela współorganizującego proces
kształcenia z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących, pedagogiem
i psychologiem szkolnym oraz innymi pracownikami szkoły.
 Integrowanie zespołu klasowego, rola nauczyciela wspomagającego w relacji
z pozostałymi uczniami danego oddziału szkolnego.
 Współpraca z rodzicami ucznia.
 Budowanie relacji z uczniem objętym kształceniem specjalnym.
 Pragmatyka zawodowa nauczyciela wspomagającego – ćwiczenia praktyczne,
przykłady dobrych praktyk.
Kierownik formy: Jadwiga Joanna Michalak – nauczyciel-doradca metodyczny
kształcenia specjalnego WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Jadwiga Joanna Michalak
Liczba godzin: 15
Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 5-19 października 2020 roku, godz. 1500, zajęcia online
na
platformie
Moodle
WODN
w
Skierniewicach,
j.michalak@wodnskiernie.nazwa.pl
Nr formy: 192 NOWOŚĆ
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Uczeń wyjątkowy – praca z dzieckiem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zakres tematyczny:
 Metody stosowane w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, na różnych etapach kształcenia.
 Tworzenie zespołów nauczycielskich.
 Tworzenie IPT – gotowe rozwiązania.
 Współpraca z rodzicami, przykłady dobrych pomysłów.
Kierownik formy: Beata Trochonowicz – nauczyciel konsultant ds. kształcenia
specjalnego WODN w Skierniewicach, specjalista
Osoby prowadzące: Beata Trochonowicz
Liczba godzin:10 (5 godzin stacjonarnych, 5 godzin on-line)
Koszt: 10 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 5 października 2020 roku, godz. 1500, WODN
w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, b.trochonowicz@wodnskiernice.nazwa.pl
Nr formy: 193 NOWOŚĆ
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Trudności w pracy z uczniem ze spektrum
autyzmu w szkole
ogólnodostępnej. Rozwiązania praktyczne”
Adresaci: nauczyciele zainteresowani tematem, w tym nauczyciele o niskim
stażu pracy
Zakres tematyczny:
 Potrzeby edukacyjne uczniów z autyzmem - dostosowywania form i metod
pracy.
 Specyfika funkcjonowania i uczenia się dzieci z zaburzeniami rozwoju.
 Obserwacja i interpretacja zachowań występujących u osób z autyzmem.
 Rola nauczyciela wspomagającego w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.
 Współpraca z rodziną.
 Dzielenie się własnym doświadczeniem, bank pomysłów, rozwiązania
praktyczne w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.
Kierownik formy: Jadwiga Joanna Michalak – nauczyciel-doradca metodyczny
kształcenia specjalnego WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Jadwiga Joanna Michalak
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 9 listopada 2020 roku – 9 grudnia 2020 roku,
godz. 1500, zajęcia on-line na platformie Moodle WODN w Skierniewicach,
j.michalak@wodnskiernie.nazwa.pl
Nr formy: 194 NOWOŚĆ
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Jak pracować z dziećmi ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, od przedszkola po szkołę branżową
– zadania nauczyciela”
Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zakres tematyczny:
 Techniki, metody i formy pracy z dziećmi z niepełnosprawnością
intelektualną.
 Twórcze techniki pracy na poszczególnych etapach edukacji.
 Zajęcia warsztatowe różne techniki pracy – bożonarodzeniowe cuda.
Kierownik formy: Beata Trochonowicz – nauczyciel konsultant ds. kształcenia
specjalnego WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Agnieszka Greta – nauczyciel SOSW w Skierniewicach,
Beata Trochonowicz
Liczba godzin: 10 (5 godzin stacjonarnych, 5 godzin on-line)
Koszt:10 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 7 grudnia 2020 roku, godz.1500, WODN
w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, b.trochonowicz@wodnskiernice.nazwa.pl
Nr formy: 195 NOWOŚĆ
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Jak organizować proces kształcenia z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej?”
Adresaci: nauczyciele z niskim stażem pracy, wszyscy zainteresowani
z powiatów łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i Miasta Skierniewice
Zakres tematyczny:
 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna – indywidualizowanie rozwoju
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 Dostosowania otoczenia, form i metod pracy z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
 Rola nauczyciela współorganizującego proces kształcenia.
 Bank pomysłów (scenariusze lekcji, dostosowania metod i formy pracy,
przykłady dobrych praktyk).
 Regulacje prawne.
 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole
ogólnodostępnej – wymagania państwa.
Kierownik formy: Jadwiga Joanna Michalak – nauczyciel-doradca metodyczny
kształcenia specjalnego WODN w Skierniewicach

Osoby prowadzące: Jadwiga Joanna Michalak
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 4-29 stycznia 2021 roku, godz. 1000, zajęcia online na Platformie Moodle WODN w Skierniewicach, j.michalak@wodnskiernie.nazwa.pl
Nr formy: 196 NOWOŚĆ
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Formy usprawniania funkcji
intelektualnych poprzez muzykę u dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi”
Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół masowych, ośrodków szkolnowychowawczych
Zakres tematyczny:
 Muzyka w pracy rewalidacyjnej.
 Treningi relaksacyjne.
 Rozwijanie uzdolnień muzycznych u dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Kierownik formy: Beata Trochonowicz – nauczyciel konsultant ds. kształcenia
specjalnego WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Adrian Krawczewski nauczyciel muzyki SOSW
w Skierniewicach, Beata Trochonowicz
Liczba godzin: 10 (5 godz. stacjonarnych, 5 godz. on-line)
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 15 marca 2021 roku, godz. 1500, WODN
w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, b.trochonowicz@wodnskiernice.nazwa.pl
Nr formy: 197 NOWOŚĆ
Rodzaj formy i tytuł: Lekcja otwarta „Specyfika zajęć edukacyjnych w klasie
integracyjnej”
Adresaci: nauczyciele (stażyści) współorganizujący proces kształcenia
w klasach integracyjnych i ogólnodostępnych dla klas I –III oraz wszyscy
zainteresowani
tematem
z
powiatów
łowickiego,
rawskiego,
skierniewickiego i Miasta Skierniewice
Zakres tematyczny:
 Organizacja jednostki lekcyjnej na różnych poziomach kształcenia; korelacja
treści edukacyjnych.
 Współpraca nauczyciela wiodącego i nauczyciela współorganizującego
proces kształcenia na lekcji.
 Dobór metod, form pracy, dostosowania warunków pracy na lekcji do potrzeb
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 Przykłady dobrych praktyk.
Kierownik formy: Jadwiga Joanna Michalak – nauczyciel-doradca metodyczny
kształcenia specjalnego WODN w Skierniewicach

Osoby prowadzące: Jadwiga Joanna Michalak, nauczyciele praktycy edukacji
wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Skierniewicach
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: Szkoła Podstawowa nr 9, im. Marii
Grzegorzewskiej w Skierniewicach, ul. Tetmajera7
I termin: marzec 2021 roku
II termin: kwiecień 2021 roku
Kontakt: j.michalak@wodnskiernie.nazwa.pl
Uwaga!
Zajęcia odbędą się w dwóch terminach dla dwóch różnych grup uczestników,
w każdej grupie do 15 osób, data i godzina zajęć zostaną podane w II półroczu
roku szkolnego.
Nr formy: 198 NOWOŚĆ
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Plener malarski – Każdy może
być artystą”
Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
ośrodków szkolno-wychowawczych, pracownicy warsztatów terapii zajęciowej
Zakres tematyczny:
 Techniki plastyczne w edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością
intelektualną.
 Arteterapia – cele metody, rozbudzanie pasji i wyobraźni twórczej
uczestników warsztatów.
 Spontaniczność i lepsza ekspresja podczas prowadzenia zajęć.
 Integracja osób niepełnosprawnych.
Kierownik formy: Beata Trochonowicz – nauczyciel konsultant ds. kształcenia
specjalnego WODN w Skierniewicach, specjalista
Osoby prowadzące: Beata Trochonowicz
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 i 14 maja 2021 roku, godz. 1500, WODN
w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, b.trochonowicz@wodnskiernice.nazwa.pl

