
Szanowni Państwo 

 

W przededniu roku szkolnego 2019/2020, prezentujemy Państwu ofertę edukacyjną 

opracowaną przez kadrę Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  

w Skierniewicach. Formy doskonalenia w niej zebrane z jednej strony odpowiadają Państwa 

oczekiwaniom, które analizowaliśmy przez cały ubiegły rok. Z drugiej strony koresponduje 

ona z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa, zmianami w systemie oświaty 

 w związku z wdrażaną reformą edukacji, wnioskami i rekomendacjami ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty.  

Proponujemy szeroki wybór form doskonalenia – od kursów nadających kwalifikacje 

 i uprawnienia po warsztaty, konferencje, seminaria, konsultacje zbiorowe i indywidualne dla 

dyrektorów i nauczycieli. Szczególnej uwadze polecamy sieci współpracy i samokształcenia 

oraz wspomaganie szkół i placówek.  

Przygotowana przez nas oferta edukacyjna koncentruje się na rozwijaniu kompetencji 

osobistych i zawodowych dyrektorów i nauczycieli. Proponujemy praktyczne i nowatorskie 

rozwiązania, dzielenie się pomysłami i metodami pracy, podpowiadamy, co w codziennej 

rzeczywistości szkolnej może być godne uwagi i  wartościowe. 

Przedstawiona oferta edukacyjna nie jest pozycją zamkniętą. WODN w  Skierniewicach 

w roku szkolnym 2019/2020 będzie realizował nowe zadania wynikające z rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia 

nauczycieli (Dz. U. 2019 poz. 1045), Na  przełomie września i października przedstawimy 

Państwu na stronie http://www.wodnskierniewice.eu/ w zakładce Nowości w ofercie 

propozycje szkoleń zatrudnionych w placówce doradców metodycznych oraz formy, które 

będziemy realizować we współpracy z  Delegaturą Kuratorium Oświaty w Łodzi z  siedzibą 

w Skierniewicach.  

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. Jesteśmy otwarci na  Państwa potrzeby, oferujemy szkolenia na życzenie 

klienta.  

http://www.wodnskierniewice.eu/


Zapraszamy do publikowania materiałów edukacyjnych w Wirtualnym Magazynie 

Oświatowym. 

Mamy nadzieję, że rok szkolny 2019/2020 będzie dla nauczycieli dobrym rokiem –  

i tego Państwu z całego serca życzymy. 
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