
UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE, PSYCHOLOGICZNE, 

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE, WOLONTARIAT 

 

Nr formy: 78 

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.  

- Planowanie i koordynowanie pomocy.  

- Dokumentowanie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

- Odpowiedzialność wychowawcy.  

- Współpraca z rodzicami.  

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:  25 września 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: 79 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Jak wzmacniać poczucie własnej wartości 

uczniów?” 

Adresaci:  Wychowawcy, nauczyciele zainteresowani tematyką 

Zakres tematyczny: 

- Filary poczucia własnej wartości. 

- Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów. 

- Budowanie pozytywnego obrazu siebie. 

- Wzbudzenie pozytywnego myślenia o sobie. 

- Wpływ nieadekwatnego poczucia wartości na zachowania uczniów. 

- Jak wspierać dziecko z zaniżoną samooceną. 

Kierownik formy: Marek Rawski  nauczyciel - konsultant ds. wychowania WODN  

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Marek Rawski 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 z 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin  

30 września 2019 roku, godz. 1500,  

WODN w Skierniewicach, ul Batorego 64D  

II termin  

1 października 2019 roku, godz. 1430,  



Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, 

ul. Zwolińskiego 8D 

III termin  

2 października 2019 roku, godz. 1430,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach,  

ul. Konstytucji 3-go Maja 5  

IV termin 

3 października 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: 80 

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 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  8 października 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. 20 

 

Nr formy: 81 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Praca z uczniem autystycznym – sposoby 

na trudne zachowania” 
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:  10 października 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: 82 

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: Anna Stefaniak,  dr Beata Krokocka nauczyciel - konsultant ds. 

animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,  

Liczba godzin: 20  

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 października 2019 roku – 7 listopada 2019 roku,  godz. 

15
00

, 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: 83  

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

kluczowe w praktyce szkolnej” 
Adresaci:  Nauczyciele/wychowawcy zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:   

- Kompetencje kluczowe 

 Społeczne i cywilizacyjne przyczyny ustanowienia kompetencji kluczowych w procesie 

uczenia się przez całe życie 

 Kompetencje kluczowe w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego  

 Kompetencje kluczowe a najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie 

kształcenia ogólnego 

 Sposoby kształtowania kompetencji kluczowych w szkole. 

- Uczenie się. Analiza środowiska uczenia się z perspektywy wyzwań XXI wieku 

(społeczeństwo oparte na wiedzy, koncepcje związane z uczeniem się, etapy procesu 

uczenia się, poziomy taksonomiczne, wiedza o działaniu mózgu w procesie poznania) 

 Krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów 

 Kreatywność i myślenie twórcze 



- Współpraca i komunikacja 

 Znaczenie  kształtowania relacji między nauczycielem, a uczniem dla budowania 

atmosfery uczenia się 

 Budowanie przestrzeni przyjaznej uczeniu 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, Anna Stefaniak nauczyciel - konsultant ds. 

organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach, 

Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel - konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa 

WODN w Skierniewicach, Marek Rawski nauczyciel - konsultant ds. wychowania WODN 

w Skierniewicach 

Liczba godzin: 40 

Koszt:  40 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 14 października 2019 roku – 15 listopada 2019 roku, godz. 

15
00

, 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: 84 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Roszczeniowi rodzice w szkole  

– jak współpracować z trudnym rodzicem?” 
Adresaci: Zainteresowani nauczyciele 

Zakres tematyczny: 

- Zasady i formy współpracy z rodzicami. 

- 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.  

- Diagnozowanie własnych reakcji emocjonalnych w sytuacji agresji słownej ze strony 

rodziców.  

- Planowanie rozwoju niezbędnych kompetencji komunikacyjnych.  

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:  17 października 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:  85 

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 

mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu


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 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  21 października 2019 roku – 21 listopada 2019 roku, godz. 

15
00

, 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: 86 

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

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

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: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  23 października 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:  87 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Model pracy z dzieckiem z wadą wymowy 

i zaburzeniami mowy” 

Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Zakres tematyczny:   

- Rodzaje najczęściej występujących wad wymowy  i zaburzeń mowy. 
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- Wady wymowy i zaburzenia mowy a trudności w nauce. 

- Czynności podejmowane przez nauczyciela pracującego z dzieckiem/uczniem z wadą 

wymowy i zaburzeniami mowy. 

- Analiza opinii psychologiczno-pedagogicznej dziecka z wadą wymowy i zaburzeniami 

mowy.  

- Propozycje ćwiczeń - praktyczne wskazówki dla nauczycieli. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel - konsultant ds. edukacji polonistycznej 

 i bibliotek WODN w Skierniewicach 

Osoby  prowadzące: Małgorzata Wrzodak, Dorota Rzepecka nauczyciel logopeda PPPP  

w Skierniewicach, specjalizacja z neurologopedii 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 29 października 2019 roku, godz. 15
00

, 

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: 88 

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, psycholog 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  30 października 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: 89 

Rodzaj formy i tytuł:  Konferencja „Rekomendowane programy profilaktyczne  

w szkole”  
Adresaci:  Wychowawcy, pedagodzy szkolni 

Zakres tematyczny: 

- Prezentacja programów dla szkół z zakresu wychowania, profilaktyki uniwersalnej  

i promocji zdrowia: Przyjaciele Zippiego, Strażnicy Uśmiechu, Apteczka Pierwszej 

Pomocy Emocjonalnej, Unplugged. 

Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel - konsultant ds. wychowania WODN  

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Marek Rawski, trener Centrum Pozytywnej Edukacji 



Liczba godzin: 3 

Koszt: Nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia:  5 listopada 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:  90 

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

wolontariatu. Motywowanie uczniów na rzecz drugiego człowieka” 

Adresaci: Nauczyciele zainteresowani  powyższą tematyką 

Zakres tematyczny:   

- Rodzaje wolontariatu - zalety i zagrożenia. 

- Rola szkoły w rozwijaniu wolontariatu. 

- Sposoby organizowania wolontariatu. 

- Budowanie planu oddziaływań wolontariackich. 

Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel - konsultant ds. organizacji i programowania 

pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak   

Liczba godzin: 20  

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 7 listopada 2019 roku – 12 grudnia 2019 roku, godz. 15
00

, 

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: 91 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Praca z uczniem trudnym – zespół 

Aspergera” 

Adresaci:  Zainteresowani nauczyciele 

Zakres tematyczny: 

- Specyfika zachowań uczniów z zespołem Aspergera. 

- Metody i techniki pracy motywujące uczniów. 

- Trudne zachowania. 

- Skuteczne sposoby reagowania. 

Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel - konsultant ds. wychowania WODN  

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: pedagog specjalny 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  13 listopada 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:  92 

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:  25 listopada 2019 roku - 16 grudnia 2019 roku, godz. 15
00

, 

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: 93 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Środki psychoaktywne – metody działań 

profilaktycznych w szkole” 

Adresaci: Wychowawcy, pedagodzy szkolni 

Zakres tematyczny: 

- Substancje psychoaktywne wśród dzieci i młodzieży. 

- Ochrona szkoły przed środkami psychoaktywnymi. 

- Sposoby reagowania na zaistniałe sytuacje kryzysowe w szkole. 

- Wczesna interwencja. 

- Sposoby unikania zagrożeń. 

Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel - konsultant ds. wychowania WODN  

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Marek Rawski, specjalista terapii uzależnień 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  26 listopada 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: 94 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Prowokacyjne zachowania uczniów – jak 

sobie radzić z trudnymi zachowaniami?” 

Adresaci:  Zainteresowani nauczyciele, pedagodzy szkolni 

Zakres tematyczny: 

- Jak zapobiegać i przeciwdziałać niewłaściwym zachowaniom uczniów? 

- Sposoby reagowania na prowokacyjne zachowania w różnych sytuacjach.  
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- Pomysły na zachowanie dyscypliny.  

- 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: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  10 grudnia 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: 95 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Dzieci agresywne w grupie  

– jak stawiać granice? 

Adresaci:  Zainteresowani nauczyciele, pedagodzy szkolni 

Zakres tematyczny: 

- Przyczyny agresji dzieci. 

- Metody i sposoby pracy ograniczające agresywne zachowania. 

- Reagowanie na agresję. 

- Stawianie granic i wyciąganie konsekwencji. 

- Współpraca z rodzicami dzieci agresywnych. 

Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel - konsultant ds. wychowania WODN  

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Marek Rawski, psycholog  

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  8 stycznia 2020 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:  96 

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: 3 lutego 2020 roku – 2 marca 2020 roku, godz. 15
00

, 

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: 97 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Cyberprzemoc – jak przeciwdziałać agresji  

i przemocy w szkole?”  

Adresaci: Wychowawcy, pedagodzy szkolni   

Zakres tematyczny:  

- 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.  

- 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: 19 lutego 2020 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: 98   

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

radzić w trudnych sytuacjach wychowawczych?” 
Adresaci: Nauczyciele zainteresowani  powyższą tematyką  

Zakres tematyczny:   

- Przejawy trudnych i prowokacyjnych zachowań uczniów. 

- Motywy trudnych i prowokacyjnych zachowań uczniów. 

- Radzenie sobie z trudnymi, prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. 

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: 20 lutego 2020 roku – 26 marca 2020 roku, godz. 15
00

,  

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: 99 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „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.   

- Planowanie pracy wychowawczej zapobiegającej ryzyku uzależnienia.  

- Scenariusze zajęć z uczniami.  

Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel  - konsultant ds. wychowania WODN  

w Skierniewicach  

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

w Skierniewicach  

Liczba godzin: 5  

Koszt: Nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 12 marca 2020 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: 100  

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: Marek Rawski, specjalista psycholog zajmujący się tematyką depresji 

(terapeuta) 

Liczba godzin: 4  

Koszt: 30 zł  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 24 marca 2020 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:  101 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Uczniowie z zaburzeniami lękowymi” 

Adresaci: Wychowawcy, pedagodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele   

Zakres tematyczny:  



- Problemy lękowe okresu dzieciństwa i adolescencji. 

- Specyfika i diagnoza. 

- Profilaktyka problemów lękowych i konstruktywne sposoby radzenia sobie z lękiem. 

- Pomoc psychologiczna w terapii problemów lękowych. 

Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel - konsultant ds. wychowania WODN  

w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marek Rawski, psycholog poradni psychologiczno-pedagogicznej 

Liczba godzin: 5  

Koszt: 15 zł  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 7 kwietnia 2020 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: 102  

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „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: 5  

Koszt: 20 zł  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 

I termin  

27 kwietnia 2020 roku, godz. 1430,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, 

ul. Zwolińskiego 8D 

II termin  

28  kwietnia 2020 roku, godz. 1500,  

WODN w Skierniewicach, ul Batorego 64D  

III termin  

29 kwietnia 2020 roku, godz. 1430,  

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach,  

ul. Konstytucji 3 go Maja 5  

IV termin 

30 kwietnia 2020 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: 103  

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący „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 posiadający uprawnienia do szkolenia 

realizatorów programu Unplugged 

Liczba godzin: 18  

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 
 


