
WYKAZ SZKOLEŃ E-LEARNING W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
 

1.  

Nr formy: 3 

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

„Nauczyciel stażysta – stare/nowe regulacje prawne”  

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie 

awansu zawodowego 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel biologii, ekspert komisji 

kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego  

Liczba godzin:  20 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  12 września 2019 roku, godz. 15
00

, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

2.  

Nr formy: 4 

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 2019 roku – 12 listopada 2019 roku, godz. 

15
00

, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach  

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

 

3.  

Nr formy: 6  

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

„Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego” 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant  ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie 

awansu zawodowego  

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz- nauczyciel  biologii, ekspert komisji 

kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego 

Liczba godzin: 20   

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 7 października 2019 roku, godz. 15
00

,  

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

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

\ 

 

 

 



4.  

Nr formy: 7  

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

„Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego” 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel - konsultant  ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie 

awansu zawodowego 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel biologii, ekspert komisji 

kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 21 października 2019 roku, godz. 15
00

,  

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

5.  

Nr formy: 16 

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 2020 roku – 16 kwietnia 2020 roku, godz. 15
00

, 

Platforma Moodle WODN w  Skierniewicach.  

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

 

6.  

Nr formy: 20 

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

uczniowska w szkolnej praktyce” 

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: 16 kwietnia 2020 roku – 21 maja 2020 roku, godz. 15
00

, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach.  

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

 

7.  

Nr formy: 23  

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

„Papierowe inspiracje na cztery pory roku” 
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: 2 – 30 grudnia 2019 roku, godz. 15
00

, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach  

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

 

8.  

Nr formy: 25 

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

wyobraźni – wspieranie rozwoju dzieci poprzez działania twórcze. Kształcenie 

samodzielności, kreatywności i 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: 7 stycznia – 17 lutego 2020 roku, godz. 15
00

,  Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach 

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

9.  

Nr formy: 26 

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

„Motoryka duża. Ruch to podstawa i dobra zabawa, czyli ruszam się i uczę” 
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: 27 stycznia – 28 lutego 2020 roku, godz. 15
00

, Platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach  

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

 

10.  

Nr formy: 28 

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

„Motoryka mała. Zabawy wspierające naukę pisania” 
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: 2 – 31 marca 2020 roku, godz. 15
00

,  

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

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

mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu


 

11.  

Nr formy: 34  

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

kompetencji komunikacyjnych na lekcjach języka polskiego” 
Kierownik formy:  Małgorzata Wrzodak nauczyciel - konsultant ds. edukacji polonistycznej  

i bibliotek WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 17 lutego 2020 roku – 15 marca 2020 roku,  godz. 14
30

, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Adres e-mail: m.wrzodak@wodnskierniewice.eu 

 

12.  

Nr formy: 37 

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

uczniów do nauki i samokształcenia?” 
Kierownik formy:  Małgorzata Wrzodak nauczyciel - konsultant ds. edukacji polonistycznej 

 i bibliotek WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 20 kwietnia 2020 roku - 18 maja 2020 roku, godz. 14
30

, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Adres e-mail: m.wrzodak@wodnskierniewice.eu 

 

 

13.  

Nr formy: 82 

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: 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 

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

 

14.  

Nr formy: 83  

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

kluczowe w praktyce szkolnej” 



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 

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

 

15.  

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” 
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 

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

16.  

Nr formy:  90 

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

wolontariatu. Motywowanie uczniów na rzecz drugiego człowieka” 
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 

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

 

17.  

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” 
Kierownik formy:  dr Beata Krokocka nauczyciel - konsultant ds. animacji pracy twórczej 

oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  dr Beata Krokocka 

mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu


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 

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

 

18.  

Nr formy: 96 

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

, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

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

 

19.  

Nr formy: 98   

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

radzić w trudnych sytuacjach wychowawczych?” 

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

pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak  

Liczba godzin: 20 zł 

Koszt:  20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 20 lutego 2020 roku – 26 marca 2020 roku, godz. 15
00

, 

Platforma Moodle WODN w Skierniewicach.  

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

 
 

mailto:b.krokocka@wodnskierniewice.eu

