
EDUKACJA HUMANISTYCZNA 
 

 

Nr formy: 29 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Rozwijanie kompetencji kluczowych w bibliotece 

szkolnej” 

Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze 

Zakres tematyczny:   

- Kompetencje kluczowe: cele i modele rozwoju, zalecenia Rady Europy.  

- Czym są kompetencje i jak je rozwijać w bibliotece? 

- Kompetencje kluczowe a podstawa programowa. 

- Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu kompetencji kluczowych: zadania, metody  

i formy pracy z uczniem. 

- Metody i formy pracy z uczniem w bibliotece szkolnej przygotowujące do odbioru dzieł 

Stanisława Moniuszki (prelekcje, projekty). 

- 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 WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak  

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin  

16 września 2019 roku, godz. 14
30

,  
WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

II termin 

19 września 2019 roku, godz. 14
30

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

III termin  

23 września 2019 roku, godz. 14
30

,  

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

IV termin  

26 września 2019 roku, godz. 14
30

,  
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: 30 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Edukacja polonistyczna – tworzenie wypowiedzi  

w szkole ponadpodstawowej” 

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego liceów ogólnokształcących i techników 

Zakres tematyczny: 

- Zadania krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi na pisemnym egzaminie maturalnym z języka 

polskiego od 2023 r. 



- Sposoby doskonalenia umiejętności uczniów liceum i technikum w zakresie rozumienia 

tekstów usłyszanych i przeczytanych oraz tworzenia własnych wypowiedzi, w tym 

argumentowania, kompozycji, poprawności językowej i stylistycznej.  

- Zmiany programowe w edukacji polonistycznej.  

Kierownik kursu: Elżbieta Masny nauczyciel - konsultant  ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Iwona Fontańska nauczyciel języka polskiego w Liceum 

Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach 

Liczba godzin: 5 

Koszt:  Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 17 września 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: 31 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Jak uczyć o Holocauście?” 

Adresaci: Nauczyciele przedmiotów humanistycznych we wszystkich typach szkół 

Zakres tematyczny: 

- zgodnie z tytułem konferencji 

Kierownik kursu: Elżbieta Masny nauczyciel - konsultant  ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Artur Ossowski - Naczelnik OBEN w Łodzi; Magdalena Zapolska – 

Downar - IPN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 

Koszt:  Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 3 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: 32 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces 

edukacyjny?” 
Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze, języka polskiego szkół podstawowych, wszyscy 

zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:   

- Diagnozowanie mocnych i słabych stron ucznia. 

- Rozpoznawanie indywidualnych strategii uczenia się oraz dopasowywanie metod pracy do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów.  

- Procesy uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów.  

- Zasady właściwej organizacji środowiska edukacyjnego i udzielania uczniom i rodzicom 

informacji zwrotnej na temat wyników edukacyjnych. 

- Pięć kluczowych umiejętności na osiągnięcie sukcesu w szkole.  

- Organizacja sieci współpracy i samokształcenia: Rozwijanie kompetencji 

komunikacyjnych uczniów na lekcjach języka polskiego.  



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

i bibliotek WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin  

24 października 2019 roku godz. 14
30

,  
WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

II termin  

06 listopada 2019 roku, godz. 14
30

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

III termin 

20 listopada 2019 roku, godz. 14
30

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

IV termin 

25 listopada 2019 roku,  godz. 14
30

,  

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: 33  

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 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: 34 

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

kompetencji komunikacyjnych na lekcjach języka polskiego” 
Adresaci: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, zainteresowani tematem  

Zakres tematyczny:   

- Kompetencje kluczowe w edukacji. 

- Kompetencje kluczowe i językowe aktywności komunikacyjne. 

- Język jako narzędzie efektywnej komunikacji. 

- Budowanie kompetencji wypowiedzi ustnych i pisemnych. 



- Wieloznaczność wyrazów i związków frazeologicznych. 

- Frazeologia w języku współczesnym: podział, funkcje, rodzaje błędów w obrębie 

frazeologii („Najpopularniejsze” błędy językowe). 

- Język reklamy a język wartości. 

- Alternatywne formy nauczania – gry karciane. 

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 

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:  Konsultacje zbiorowe „Świat reklamy - kształcimy świadomego 

odbiorcę mediów” 

Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze, języka polskiego szkół podstawowych, zainteresowani 

tematem  

Zakres tematyczny:   

- Definicje reklamy i jej podstawowe elementy. 

- Środki językowe wykorzystywane w reklamie. 

- Kulisy powstawania i rola społeczna reklamy. 

- Język reklamy a język wartości. 

- Zagrożenia płynące z reklamy. 

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

i bibliotek 

Osoby prowadzące:  Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 18 lutego 2020 roku, godz. 14
30

,  

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: 36  

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Konkurs literacki Literatura zaklęta w leśnych  

wersach”   

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 

Zakres tematyczny:   

- Twórczość w nauczaniu języka polskiego. 

- 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 2020 roku    

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 znajduje się na stronie www. Ośrodka  

w zakładce „Konkurs Literacki”. 

 

Nr formy: 37 

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

uczniów do nauki i samokształcenia?” 

Adresaci:  

Zakres tematyczny:   

- Psychologia motywacji, psychologia behawioralna – podstawy pomocne w motywowaniu 

uczniów. 

- Jak się uczyć? - budowa mózgu, funkcje płatów kory mózgowej człowieka. 

- Jak poprawić koncentrację? 

- Jak zmotywować się do nauki? 

- Rodzaje motywacji. 

- Wzmocnienie pozytywne jako klucz do motywowania i skutecznego nauczania. 

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

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

 i bibliotek WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 

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

, 

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: 38 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Powiatowy Konkurs Ortograficzny” 

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych 

Zakres tematyczny:   

- Ortografia w podstawie programowej języka polskiego. 

- 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 2020 roku 

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: 39 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Konkurs poetycki 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 2020 roku 

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

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

 
 


