
PODSUMOWANIE WIOSENNYCH SPOTKAŃ METODYCZNYCH 

Co proponuje współczesna dydaktyka? 

 

21 kwietnia 2022 r. odbyły się  Wiosenne Spotkania Metodyczne, cykliczny projekt 

oświatowy prowadzony przez doradców metodycznych zatrudnionych w CRE WŁ  

w Skierniewicach.   

W tym roku szkolnym gościliśmy w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach przy  

ul. Działkowej 10. 

Wiosenne Spotkania Metodyczne otworzyła pani Monika Zdrojewska, dyrektor Centrum 

Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. 

 Następnie  wystąpili zaproszeni  Goście: 

p. Halina Cyrulska dyr. Departamentu Edukacji UM w Łodzi  

oraz p. Irena Lesiak, dyrektor Delegatury KO w Skierniewicach. 

Wykład inaugurujący „Co proponuje współczesna dydaktyka” poprowadziła Dorota 

Klucznik, dyrektor  Zespołu Szkół nr 3 oraz doradca metodyczny geografii.  

W WSM uczestniczyły Wydawnictwa Edukacyjne: 

 Nowa Era, organizator spotkania z  p. Dorotą Dziamską, autorką publikacji metodycznych, 

współautorką nowej podstawy programowej  wychowania przedszkolnego  i edukacji 

wczesnoszkolnej. 

 MAC Edukacja, organizator  warsztatów  z Joanną Rokselą - specjalistą, edukatorką i 

metodykiem edukacji wczesnoszkolnej. 

 Nowości wydawnicze  przedstawiły: Aleksandra Szyszkowska – Dziąg i Aneta Brzezińska 

z CRE WŁ - Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach.  

W części  praktycznej  nauczyciele wybierali szkolenia zgodnie ze swoimi 

zainteresowaniami. 

Seminarium dla nauczycieli historii „Prezentacja projektu edukacyjnego z wiedzy o 

społeczeństwie – Wojna w Ukrainie w uczniowskim dzienniku, eseju i wywiadzie” 

poprowadziła Alicja Wachnianin - Męcina, doradca metodyczny historii. 

Seminarium dla nauczycieli matematyki „Zmiany w egzaminie maturalnym  

z matematyki w formule 2023 r.” poprowadziła Justyna Biernacka, doradca metodyczny 

matematyki. 



Seminarium dla nauczycieli wychowania przedszkolnego „Jak efektywnie kształtować 

kompetencje w zakresie języka obcego – dobre praktyki nauczycieli wychowania 

przedszkolnego „Realizujących projekt Łódzkie Dwujęzyczne”  poprowadziły: Anna 

Kędziora, doradca metodyczny języka angielskiego i Anna Garstka, doradca metodyczny 

wychowania przedszkolnego. 

Seminarium dla nauczycieli przedmiotów zawodowych "Co nowego w nowym egzaminie 

zawodowym?" poprowadziła Edyta Niedzielska, doradca metodyczny kształcenia 

zawodowego. 

Seminarium dla nauczycieli religii „Wycieczki przedmiotowe. Dokąd i dlaczego?” 

poprowadziła Renata Stępniak, doradca metodyczny religii. 

Seminarium dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

„Narzędzia w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej”  

poprowadziła Maria Biernat, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej. 

Nauczyciele – doradcy w czasie seminariów zaproponowali nauczycielom ciekawe pomysły 

metodyczne, które mogą zmieniać współczesne nauczanie i uczenie się. Treści 

poszczególnych seminariów  kładły zatem nacisk na sposoby aktywizowania uczniów i 

wykorzystanie najnowszych trendów edukacyjnych. 

Częścią integralną WSM są publikacje doradców metodycznych zawarte  

w Zeszytach Metodycznych. Opracowania dostępne są na stronie CRE  

w Skierniewicach w zakładce Publikacje doradców. 

W imieniu CRE WŁ w Skierniewicach dziękujemy Nauczycielom za liczne uczestnictwo  

w Wiosennych Spotkaniach Metodycznych. 

 


