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Szanowni Państwo 

Witamy w nowym roku szkolnym 2016/2017. Po wakacyjnej przerwie 

prezentujemy Państwu Informator form kształcenia ustawicznego. 

Proponowane w ofercie formy i ich tematyka wynikają z: 

1. Kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2016/2017: 

 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych 

wśród dzieci i młodzieży. 

 Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży 

w szkołach i placówkach. 

 Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 

 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach 

ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces 

dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

2. Kierunków realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego 

3. Wniosków i rekomendacji ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

Łódzkiego Kuratora Oświaty 

4. Informacji zwrotnych uzyskanych podczas ewaluacji prowadzonych form 

kształcenia ustawicznego. 

W nowym roku szkolnym 2016/2017 – rozszerzamy naszą ofertę o formy 

z  zakresu języków obcych (język niemiecki i język angielski), zagadnień 

wychowawczych w obszarze mediacji i negocjacji szkolnych, rozwiązywania 

konfliktów. Ponadto zwiększamy liczbę szkoleń z zakresu przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych i specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci 

i  uczniów. 

Życząc udanego roku szkolnego 2016/2017 i samych pomyślnych 

przedsięwzięć,  zachęcam do skorzystania z naszej oferty. Ufam, że współpraca 

z  Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach 

będzie dla Państwa dobrym i ciekawym doświadczeniem, zainspiruje 
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do  twórczych działań, zaspokoi potrzeby edukacyjne i  organizacyjne, jak 

również będzie formą wymiany doświadczeń, możliwością udziału w  sieci 

współpracy i samokształcenia. 

W Informatorze znajdziecie Państwo tradycyjne formy doskonalenia, formy 

z  wykorzystaniem Platformy Moodle, możliwość udziału w planowaniu 

doskonalenia i ścieżki rozwoju poprzez organizację we współpracy z Ośrodkiem 

kompleksowego wspomagania szkoły/placówki. 

Zapraszam do współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia 

Nauczycieli w  Skierniewicach. 

Korzystając z naszej oferty prosimy o uwzględnienie następujących zasad 

organizacyjnych: 

1. Przy zapisach na formy i opłatach prosimy podawać numer formy 

z Informatora (plakatu, strony WWW Ośrodka); we wszystkich tych 

dokumentach formy mają ten sam numer. 

2. Opłaty prosimy uiszczać na konto Ośrodka (brak możliwość wpłaty 

w kasie Ośrodka). 

3. Przy formach odpłatnych prosimy o podanie Państwa imienia i nazwiska, 

numeru i tytułu formy. 

Numer konta WODN w Skierniewicach: 22 1240 6292 1111 0010 6968 1186 

Dowód wpłaty prosimy zabrać na szkolenie i przedstawić kierownikowi formy. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Małgorzata Wrzodak 

Dyrektor WODN w Skierniewicach  

wraz z Pracownikami 
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SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA 

NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK 

 

 

 

Lp. Tytuł/Temat sieci 
Termin i miejsce spotkania 

organizacyjnego 

Koordynator 

sieci 

1. Pomagamy aktywnie nauczać 
wrzesień 2016 roku - sierpień 2017 roku  

w zgłoszonych placówkach 
Elżbieta Masny 

2. Mapa Talentów 
wrzesień 2016 roku - sierpień 2017 roku  

w zgłoszonych placówkach 
Elżbieta Masny 

3. 

Warsztat pracy nauczyciela 

edukacji wczesnoszkolnej (MS 

Excel) 

październik – listopad 2016 Jolanta Hysz 

4. 
Statut szkoły podstawowej - 

nowelizacja 

28 września 2016 roku, godz. 15
00

 

 Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu 

 

29 września 2016 roku, godz. 15
00

 

ZSO w Kurzeszynie 

Bożena 

Fronckiewicz 

5. 

Erasmus + międzynarodowa 

współpraca przedszkoli, szkół 

i placówek oświatowych 

wrzesień 2016 roku - sierpień 2017 roku  

w zgłoszonych placówkach 

Agnieszka 

Dąbrowska 

6. Praca z uczniem zdolnym 
wrzesień 2016 roku - sierpień 2017 roku  

w zgłoszonych placówkach 
Beata Krokocka 

7. 
Mapa talentów miejscem pracy 

uczniów i nauczycieli 

wrzesień 2016 roku - sierpień 2017 roku  

w zgłoszonych placówkach 
Beata Krokocka 

8. 
Planowanie pracy zespołów ds. 

ewaluacji wewnętrznej w szkole 

28 września 2016 roku, godz. 15
00

 

 Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu 

 

29 września 2016 roku, godz. 15
00

 

ZSO w Kurzeszynie 

Anna Stefaniak 

9. 
Praca z uczniem zdolnym na 

lekcjach matematyki 

wrzesień 2016 roku - sierpień 2017 roku  

w zgłoszonych placówkach 

Justyna 

Biernacka 

10. 
Regionalna Skierniewicka Sieć 

Szkół Promujących Zdrowie 

wrzesień 2016 roku - sierpień 2017 roku  

w zgłoszonych placówkach 

Marzenna 

Piwowar - 

Zrazek 

11. 

Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych wśród dzieci 

i młodzieży 

29 września 2016 roku, godz. 14
00

 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Rawie Mazowieckiej 

 

26 października 2016 roku, godz. 14
00

 

Biblioteka PWSZ w Skierniewicach   

Małgorzata 

Wrzodak 

12. 
Rozwijanie kompetencji 

informatycznych uczniów 

16 lutego 2017 roku  

WODN w Skierniewicach 

Małgorzata 

Wrzodak 

13. 

Warsztat pracy nauczyciela 

informatyki i zajęć 

komputerowych 

wrzesień 2016 roku - sierpień 2017 roku  

w zgłoszonych placówkach 

Artur 

Błażejewski 
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14. 

Rozwiązywanie konfliktów 

z wykorzystaniem mediacji 

i negocjacji 

wrzesień 2016 roku - sierpień 2017 roku  

w zgłoszonych placówkach 

Teresa 

Szczepańska 

15. 
Promocja zdrowia, wychowania 

i profilaktyki 

wrzesień 2016 roku - sierpień 2017 roku  

w zgłoszonych placówkach 
Marek Rawski 

16. 

Budowanie relacji 

interpersonalnych katechety 

z uczniami 

 14 wrzesień 2016 roku, godz. 14
00

  

Budynek Dziekanii w Łowiczu  

(Dom Biskupa) 

ks. Kamil Goc 

17. Kreatywny nauczyciel religii 

18 października 2016 roku, godz.14
00

 

Szkoła Podstawowa im. L. Ostrowskiej  

w Bobrownikach 

Agnieszka 

Szymańska 

18. 

Organizacja i wykorzystanie 

bazy dydaktycznej szkoły 

zawodowej do kształcenia 

i egzaminowania w zawodach 

branży hotelarsko - 

gastronomicznej 

wrzesień 2016 roku - sierpień 2017 roku  

w zgłoszonych placówkach 
Agata Lipska 
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KURSY KWALIFIKACYJNE 
 

 

Nr formy:  1 

Rodzaj formy i tytuł:  Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 

Adresaci:  nauczyciele mianowani i dyplomowani zainteresowani pełnieniem 

funkcji kierowniczych w szkołach/placówkach oświatowych 
Zakres tematyczny:   

Zgodny z  Ramowym Planem i Programem Kursu Kwalifikacyjnego z Zakresu 

Zarządzania Oświatą zatwierdzonego przez MEN: 

- Przywództwo edukacyjne w szkole. 

- Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego. 

- Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku. 

- Zarządzanie zasobami ludzkimi. 

- Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym. 

- Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym. 

Kierownik formy:  Bożena Fronckiewicz nauczyciel - konsultant ds. kadry 

kierowniczej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  kadra zatwierdzona przez Łódzkiego Kuratora Oświaty 

Liczba godzin:  210 

Koszt:  1 600 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy i uzyskaniu zgody 

Łódzkiego Kuratora Oświaty uczestnicy zostaną poinformowani o terminie 

rozpoczęcia zajęć 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04 wew. 201 
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ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE 
 

Nr formy:  2 

Rodzaj formy i tytuł:  Konferencja metodyczna „Bezpieczeństwo ucznia  

w szkole – zapisy w statucie” 

Adresaci:  Kadra kierownicza szkół, przewodniczący zespołów ds. statutu, 

nauczyciele oddelegowani przez dyrektora 

Zakres tematyczny:   

Zapisy dotyczące: 

- Warunków  pobytu w szkole zapewniających uczniom bezpieczeństwo. 

- Zakresu zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

- Zakresu zadań innych pracowników. 

- Organizacji biblioteki szkolnej. 

- Organizacji pracy świetlicy. 

Kierownik formy:  Bożena Fronckiewicz nauczyciel - konsultant ds. kadry 

kierowniczej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Bożena Fronckiewicz 

Liczba godzin:  3 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin 

19 września 2016 roku, godz. 15
00

,  Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów 

w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 19 

II termin 

20 września 2016 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 

64D 

III termin 

21 września 2016 roku, godz. 15
00

, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łowiczu, 

ul. Stanisławskiego 31A 

IV termin 

22 września 2016 roku, godz. 15
00

, Zespół Szkół Publicznych w Błędowie 

V termin 

27 września 2016 roku,  godz. 14
00

, Zespół Szkół w Sadkowicach 

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

 

Nr formy:  3 

Rodzaj formy i tytuł:  Sieć współpracy i samokształcenia „Statut szkoły 

podstawowej – nowelizacja ” 
Adresaci:  Kadra kierownicza szkół podstawowych (w tym z oddziałami 

przedszkolnymi), nauczyciele-przewodniczący zespołów ds. statutu, nauczyciele 

zainteresowani tematyką 
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Zakres tematyczny:   

- Zmiany w statucie szkoły podstawowej  od 1 września 2016 roku, wynikające 

ze zmian w ustawie o systemie oświaty. 

- Sposób formułowania projektu uchwały wprowadzającej zmiany w statucie. 

- Odpowiedzialność dyrektora za aktualizację statutu. 

Kierownik formy:  Bożena Fronckiewicz nauczyciel - konsultant ds. kadry 

kierowniczej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Bożena Fronckiewicz 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin 

28 września 2016 roku, godz. 15
00

, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łowiczu, 

ul. Stanisławskiego 31A; 

II termin 

29 września 2016 roku, godz. 15
00

, Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Kurzeszynie 

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

 

Nr formy:  4 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium w ramach sieci współpracy 

i samokształcenia  „Planowanie pracy zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej 

w szkole”  

Adresaci:  Nauczyciele wchodzący w skład zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej  

Zakres tematyczny:   

- Zadania zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej. 

- Planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej. 

Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel - konsultant ds. organizacji 

i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak  

Liczba godzin: 5 

Koszt: nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin 

28 września 2016 roku, godz. 15
00

, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łowiczu, 

ul. Stanisławskiego 31A; 

II termin 

29 września 2016 roku, godz. 15
00

, Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Kurzeszynie 

Zgłoszenia  do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04 wew. 201 
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Nr formy:  5 

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

Moodle „Szkolny Klub Wolontariusza” 
Adresaci:  Nauczyciele wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:  

- Podstawy prawne funkcjonowania wolontariatu w szkole/zapisy w statucie 

szkoły. 

- Etapy zakładania Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

- Propozycje działań dla Szkolnego Klubu Wolontariusza. 

Kierownik formy:  Bożena Fronckiewicz nauczyciel– konsultant ds. kadry 

kierowniczej 

Osoby prowadzące:  Bożena Fronckiewicz 

Liczba godzin:  10 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 3 – 15 października 2016 roku, zajęcia on-line 

na platformie Moodle WODN w Skierniewicach 

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

 

Nr formy:  6 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 

Kariery „Jak zaplanować cykl spotkań z rodzicami w zakresie poradnictwa 

edukacyjno-zawodowego?” 
Adresaci:  Kadra kierownicza, doradcy zawodowi, pedagodzy, wychowawcy 

i nauczyciele gimnazjów 

Zakres tematyczny:  

- Orientacja i poradnictwo edukacyjno-zawodowe w systemie szkolnym  

i pozaszkolnym, 

- Propozycja tematyki cyklu zajęć edukacyjnych dla rodziców klas I-III 

gimnazjum, 

- Zasoby w sieci  w zakresie orientacji i poradnictwa edukacyjno-zawodowego  

w szkole podstawowej. 

Kierownik formy:  Bożena Fronckiewicz nauczyciel – konsultant ds. kadry 

kierowniczej 

Osoby prowadzące:  Janina Mierzejewska-Majcherek – szkolny doradca 

zawodowy i doradca merytoryczny w projektach z zakresu orientacji  

i poradnictwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Liczba godzin:  5 

Koszt: nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 19 października 2016 roku,  godz. 14
30

, 

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

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04 wew. 201 
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Nr formy:  7 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium „Prawa i obowiązki nauczycieli”  

Adresaci: Kadra kierownicza i nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek 

oświatowych 

Zakres tematyczny:   

-  Prawa i obowiązki nauczyciela określone w przepisach prawa oświatowego. 

-  Obowiązki nauczyciela jako pracownika wynikające z Kodeksu Pracy. 

Kierownik formy:  Bożena Fronckiewicz nauczyciel – konsultant ds. kadry 

kierowniczej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Bożena Fronckiewicz 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin 

8 listopada 2016 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

II termin 

9 listopada 2016 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D 

III termin 

15 listopada 2016 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Brzezinach ul. Konstytucji 3 Maja 5 

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

 

Nr formy:  8 

Rodzaj formy i tytuł:  Konferencja metodyczna „Edukacja europejska – 

Program Erasmus + szansą rozwoju przedszkoli, szkół i placówek 

oświatowych w aspekcie międzynarodowym – wytyczne na rok 2016/2017” 
Adresaci:  Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

oświatowych zainteresowani udziałem placówek w międzynarodowych 

projektach współpracy szkół 

Zakres tematyczny:   

- Wytyczne Komisji Europejskiej w kwestii programu Erasmus + na rok 

2016/2017. 

- Projekty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli za granicą – 

Akcja KA1 (cele i priorytety). 

- Międzynarodowe projekty współpracy szkół – Akcja KA2 (cele i priorytety). 

- Analiza dokumentów (wnioski aplikacyjne). 

- Możliwości poszukiwania partnerów zagranicznych. 

- Rola programu eTwinning w strukturze Erasmus +. 

- Przykłady dobrych praktyk. 
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Kierownik formy:  Agnieszka Edyta Dąbrowska nauczyciel – konsultant 

ds. przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej WODN 

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Agnieszka Edyta Dąbrowska 

Liczba godzin:  6 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   

I termin 

29 listopada 2016 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D  

II termin 

6 grudnia 2016 roku, godz. 14
30

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

III termin 

7 grudnia 2016 roku, godz. 14
00

, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

IV termin 

8 grudnia 2016 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

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

 

Nr formy:  9 

Rodzaj formy i tytuł:  Kurs doskonalący „Orientacja i poradnictwo 

edukacyjno-zawodowe w szkole podstawowej” 
Adresaci:  Kadra kierownicza, doradcy zawodowi, pedagodzy, wychowawcy 

i nauczyciele szkół podstawowych 

Zakres tematyczny:  

- Orientacja i poradnictwo edukacyjno-zawodowe w systemie szkolnym  

i pozaszkolnym. 

- Teorie rozwoju zawodowego. 

- Rola i zadania szkoły w kształtowaniu zainteresowań zawodowych. 

- Formy i metody pracy z uczniami (w tym lekcja otwarta dla uczestników 

warsztatów). 

- Współpraca szkoły z rodzicami (w tym propozycja tematyki zajęć 

edukacyjnych dla rodziców). 

- Projekt wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa edukacyjno-

zawodowego w szkole podstawowej. 

- Promocja działań doradczych w szkole. 

Kierownik kursu:  Bożena Fronckiewicz nauczyciel – konsultant ds. kadry 

kierowniczej 

Osoby prowadzące:  Janina Mierzejewska-Majcherek – szkolny doradca 

zawodowy i doradca merytoryczny w projektach z zakresu orientacji  

i poradnictwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Liczba godzin:  20 
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Koszt: 80 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 1, 7, 14 i 22 lutego 2017 roku, godz. 14
30

, 

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

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

 

Nr formy: 10  

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

„Planowanie pracy placówki oświatowej. Podstawowe zasady i sposoby 

konstruowania dokumentacji szkolnej” 

Adresaci:  Dyrektorzy, wicedyrektorzy, zainteresowani nauczyciele wszystkich 

typów szkół i placówek oświatowych 

Zakres tematyczny:   

- Podejście systemowe i organizacyjne do pracy placówki oświatowej. 

- Stosowanie zasady spójności dokumentacji wewnętrznej szkoły/przedszkola  

i uczestnictwa uczniów, rodziców, nauczycieli w procesie planowania pracy 

placówki oświatowej. 

- Opracowywanie dokumentów zakresu planowania pracy, takich jak: 

koncepcja szkoły, programy naprawcze, roczne plany pracy szkoły/ 

przedszkola – wymogi prawne, sposoby konstruowania. 

Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel – konsultant ds. organizacji 

i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak  

Liczba godzin:  40 

Koszt:  40 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  2 marca 2017 roku – 6 kwietnia 2017 roku 

zajęcia on-line na platformie Moodle WODN w Skierniewicach 

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

 

Nr formy:  11 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Obserwacja w pracy dyrektora – 

planowanie, realizacja i dokumentowanie” 

Adresaci:  Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych 

Zakres tematyczny:   

- Funkcje i zadania dyrektora w zakresie obserwacji prowadzonej w ramach 

nadzoru pedagogicznego.  

- Rodzaje obserwacji. 

- Przygotowanie, realizacja i podsumowanie obserwacji   

- Dokumentowanie obserwacji (przykładowe arkusze obserwacji). 

Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel – konsultant ds. organizacji 

i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak  

Liczba godzin:  6 

Koszt:  nieodpłatnie 
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Termin i miejsce rozpoczęcia:  15 marca 2017 roku, godz. 15
00

,
 
 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  12 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium IX Kiermasz Edukacyjny „Zarządzanie 

ludźmi – kompetencje dyrektora współczesnej placówki oświatowej” 
Adresaci:  Kadra kierownicza, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek 

oświatowych 

Zakres tematyczny:   

- Zakres zadań dyrektora wynikający z przepisów prawa. 

- Niezbędne umiejętności do pełnienia funkcji kierowniczej. 

- Przywództwo edukacyjne  a zarządzanie. 

Kierownik formy:  Bożena Fronckiewicz nauczyciel – konsultant ds. kadry 

kierowniczej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Bożena Fronckiewicz 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 25 marca 2017 roku, godz. 11
00

, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

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

 
Nr formy:  13 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne na platformie Moodle 

„Warsztat pracy opiekuna stażu – praktyczne rozwiązania” 
Adresaci:  Nauczyciele pełniący funkcje opiekuna stażu 

Zakres tematyczny:   

- Kim jest opiekun stażu? 

- Zadania opiekuna stażu. 

- Preferowany styl pracy opiekuna. 

- Zawarcie kontraktu. 

- Zapoznanie ze ścieżką awansu zawodowego. 

- Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego. 

- Podejmowanie wspólnych działań w ramach realizacji planu rozwoju           

awansującego nauczyciela. 

- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju. 

- Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego. 

- Dokumentowanie pracy własnej – teczka opiekuna stażu. 

- Uczestnictwo opiekuna stażu w pracach komisji kwalifikacyjnej.   

Kierownik formy:  Anna Stefaniak nauczyciel – konsultant ds. organizacji 

i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak  

Liczba godzin: 60  

Koszt:  60 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  15 września 2016 roku – 21 listopada 2016 

roku, zajęcia on-line na platformie Moodle WODN w Skierniewicach. 

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

 

Nr formy:  14 

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

„Uzyskanie  stopnia nauczyciela kontraktowego” 

Adresaci: Nauczyciele stażyści ubiegający się o stopień nauczyciela 

kontraktowego 

Zakres tematyczny:   

- Analiza zapisów prawnych  dotyczących awansu zawodowego nauczyciela. 

- Plan rozwoju zawodowego. 

- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. 

- Dokumentowanie rozwoju i dorobku zawodowego. 

- Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego. 

- Elektroniczne konsultacje indywidualne w zakresie awansu zawodowego.  

Kierownik formy: Elżbieta Masny  nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 
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Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz – nauczyciel przyrody 

i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego 

Liczba godzin: 40  

Koszt:  40 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin 

19 września 2016 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 

64D 

II termin 

11 stycznia 2017 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy: 15 

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

„Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego” 

Adresaci: Nauczyciele kontraktowi ubiegający się o stopień nauczyciela 

mianowanego 

Zakres tematyczny:   

- Przybliżenie problematyki awansu zawodowego nauczycieli. 

- Przygotowanie  dokumentacji formalnej. 

- Obudowa prawna  dotycząca awansu zawodowego nauczyciela. 

- Realizacja stażu i przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego. 

- Elektroniczne konsultacje indywidualne w zakresie awansu zawodowego. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz – nauczyciel przyrody 

i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego 

Liczba godzin: 40  

Koszt:  40 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin  

3 października 2016 roku,  godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 

64D 

II termin 

8 maja 2017 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  16 

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

„Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego” 

Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego  

Zakres tematyczny:   

- Procedura prawna dotycząca awansu zawodowego nauczycieli. 
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- Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela      

dyplomowanego. 

- Przygotowanie opisu i analizy rozpoznawania i rozwiązywania problemu 

edukacyjnego, wychowawczego lub organizacyjno-programowego. 

- Elektroniczne konsultacje indywidualne w zakresie awansu zawodowego. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz – nauczyciel przyrody 

i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego 

Liczba godzin: 40  

Koszt:  40 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin 

5 października 2016 roku, godz. 15
00,

 WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 

64D 

II termin 

10 maja 2017 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  17 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Realizacja wymagań na stopień 

nauczyciela mianowanego” 

Adresaci:  Nauczyciele wszystkich typów szkół   

Zakres tematyczny:   

 Analiza wymagań na stopień nauczyciela mianowanego.  

 Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji. 

 Struktura dokumentacji na posiedzenie komisji egzaminacyjnej. 

 Zasady prezentacji dorobku zawodowego nauczyciela przed komisją 

egzaminacyjną. 

Kierownik formy:  Agata Lipska – doradca metodyczny ds. przedmiotów 

zawodowych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Agata Lipska  

Liczba godzin:  5 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  8 grudnia 2016 roku, godz. 14
15

, Zespół Szkół - 

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej,  

ul. Zwolińskiego 46 

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

 

 

 

 

 



 
 

INFORMATOR FORM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO WODN w Skierniewicach: IX 2016 r. - VIII 2017 r. 

 

18 

Nr formy:  18 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Co nauczyciel stażysta i kontraktowy  

o prawie oświatowym wiedzieć powinien?” 

Adresaci:  Nauczyciele, którzy ubiegają się o stopień awansu zawodowego 

nauczyciela stażysty i kontraktowego 

Zakres tematyczny:   

- Źródła prawa oświatowego. 

- Odpowiedzialność prawna nauczyciela. 

- Prawa i obowiązki nauczycieli. 

- Uprawnienia rady pedagogicznej i dyrektora w zakresie stanowienia prawa 

wewnątrzszkolnego. 

- Zasady korzystania ze stron Internetowych Sejmu i MEN. 

- Poradnik nauczyciela stażysty/kontraktowego 

Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel – konsultant ds. organizacji 

i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak  

Liczba godzin:  10 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   

I termin 

10 i 17 października 2016 roku, godz. 15
00

,
 
 WODN w Skierniewicach, 

ul. Batorego 64 D 

II termin 

12 i 19 października 2016 roku, godz. 15
00

, Biblioteka Pedagogiczna 

w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

III termin 

13 i 20 października 2016 roku, godz. 15
00

,
 

 Biblioteka Pedagogiczna 

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

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

 

Nr formy:  19 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Realizacja wymagań na stopień 

nauczyciela dyplomowanego” 

Adresaci:  Nauczyciele wszystkich typów szkół   

Zakres tematyczny:   

- Analiza wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

- Plan rozwoju zawodowego nauczyciela. 

- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. 

- Struktura dokumentacji załączanej do wniosku o pojęcie postępowania 

kwalifikacyjnego.  

Kierownik formy:  Agata Lipska – doradca metodyczny ds. przedmiotów 

zawodowych 

Osoby prowadzące:  Agata Lipska  
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Liczba godzin:  5 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  4 stycznia 2017 roku, godz. 14
15

, Zespół Szkół - 

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej,  

ul. Zwolińskiego 46 

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

 

Nr formy:  20 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Przepisy prawa oświatowego - 

przygotowanie nauczyciela kontraktowego do uzyskania stopnia 

nauczyciela mianowanego” 
Adresaci:  Nauczyciele kontraktowi szkół/ placówek oświatowych 

Zakres tematyczny:   

Zapisy dotyczące: 

- Przepisy prawne dotyczące systemu oświaty. 

- Zastosowanie wiedzy z zakresu przepisów prawnych w rozwiązywaniu 

problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. 

- Sposób prezentowania się nauczyciela kontraktowego przed komisją 

egzaminacyjną. 

Kierownik formy:  Bożena Fronckiewicz nauczyciel – konsultant ds. kadry 

kierowniczej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Bożena Fronckiewicz 

Liczba godzin:  10 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin 

8 i 9 lutego 2017 roku,  godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

II termin 

13 i 14 lutego 2017 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna 

w Skierniewicach Filia w Rawie Maz. ul. Zwolińskiego 8D 

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

 

Nr formy: 21 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Wolontariat sposobem kształtowania 

postaw obywatelskich uczniów” 

Adresaci: Nauczyciele stażyści i kontraktowi wszystkich typów szkół 

i placówek oświatowych  

Zakres tematyczny:   

- Podstawa prawna i cele wolontariatu. 

- Zadania i obszary działania wolontariatu szkolnego. 

Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel – konsultant ds. organizacji 

i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 
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Osoby prowadzące: Anna Stefaniak  

Liczba godzin:  5 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin 

9 lutego 2017 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

II termin 

16 lutego 2017 roku, godz. 15
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

III termin 

23 lutego 2017 roku, godz. 15
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D 

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

 

Nr formy:  22 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Procedura awansu 

zawodowego – uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego” 

Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego 

Zakres tematyczny:  

- Analiza zapisów prawnych  dotyczących awansu zawodowego nauczyciela. 

- Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz – nauczyciel przyrody 

i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  27 lutego 2017 roku,  godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

  

Nr formy:  23 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Opracowanie studium 

przypadku” 

Adresaci:  Nauczyciele wszystkich typów szkół  ubiegający się o stopień 

nauczyciela dyplomowanego 

Zakres tematyczny:   

- Wymagania zawarte w § 8 ust.2 pkt 5 rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 

2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 

nauczycieli, dotyczące umiejętności rozwiązywania problemów związanych 

z pracą nauczyciela. 

- Ogólny schemat opisu i analizy przypadku. 
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- Przykłady dokumentacji przedstawionej w formie opisu i analizy przypadku 

rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego, wychowawczego lub 

organizacyjnego.  

- Etapy pracy nad przygotowaniem studium przypadku. 

- Konstruowanie własnego opracowania dotyczącego przypadku rozpoznania 

i rozwiązania problemu edukacyjnego, wychowawczego lub 

organizacyjnego. 

- Kryteria oceny pisemnego opracowania. 

Kierownik formy:  Agata Lipska – doradca metodyczny ds. przedmiotów 

zawodowych 

Osoby prowadzące:  Agata Lipska  

Liczba godzin:  10  

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  luty 2017 roku (po zebraniu grupy) od 

godz.14
15

, Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 

Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46 

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

Uwaga: Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w szkole na terenie innej 

miejscowości  

 

Nr formy:  24 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Uzyskanie stopnia nauczyciela 

mianowanego” 

Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego 

Zakres tematyczny:  

- Analiza zapisów prawnych dotyczących awansu zawodowego. 

- Przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz – nauczyciel przyrody 

i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego 

Liczba godzin: 10  

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 22 marca 2017 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  25 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Przygotowanie do uzyskania 

stopnia nauczyciela kontraktowego” 

Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień awansu zawodowego 

nauczyciela kontraktowego 

Zakres tematyczny:  
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- Analiza zapisów prawnych  dotyczących awansu zawodowego nauczyciela. 

- Dokumentowanie rozwoju i dorobku zawodowego. 

- Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz – nauczyciel przyrody 

i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego 

Liczba godzin: 10  

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  17 maja 2017 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  Sekretariatu WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04, 

wew. 201 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  I EDUKACJA 

WCZESNOSZKOLNA 

 
Nr formy:  26 

Rodzaj formy i tytuł:  Konferencja metodyczna „Mój warsztat pracy: 

Usprawnianie percepcji słuchowej” 

 Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i oddziałów 

przedszkolnych 

Zakres tematyczny:   

-  Percepcja słuchowa – pojęcie. 

-  Propozycje ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową dziecka. 

-  Zajęcia otwarte w grupie 6-latków. 

-  Omówienia zajęć otwartych. 

Kierownik formy:  Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Anna Grochowska – nauczyciel Przedszkola nr 8 „Zielony 

Zakątek” w Skierniewicach, Jolanta Hysz 

Liczba godzin:  2 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  29 września 2016 roku,  godz. 13
00

-14
30

, 

Przedszkole nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach, ul. St. Rybickiego 2 

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

 

Nr formy:  27 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium „Kosmos, dinozaury i …, czyli jak 

rozwijać zainteresowania przyrodnicze małych dzieci” 
Adresaci:  Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (klasy I -III) 

Zakres tematyczny:   

- Edukacja przyrodnicza w świetle założeń podstawy programowej edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej.  

- Elementy wiedzy o Kosmosie możliwe do wykorzystania na zajęciach 

w przedszkolu i w ramach nauczania zintegrowanego. 

- Co by było, gdyby dzisiaj żyły dinozaury? 

- Metody i formy pracy z uczniami w zakresie transmisji wiedzy o Kosmosie, 

dinozaurach i innych zagadnieniach z dziedziny przyrody (gry i zabawy 

dydaktyczne). 

- Konstruowanie scenariuszy zajęć, projektów, gier i zabaw dydaktycznych 

z zakresu ww. problematyki. 

- Prezentacje przykładów dobrych praktyk. 

Kierownik formy:  Agnieszka Edyta Dąbrowska nauczyciel – konsultant ds. 

przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej 

Osoby prowadzące:  Agnieszka Edyta Dąbrowska 

Liczba godzin:  25  
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Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin 

7 października roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D 

II termin 

10 października 2016 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, 

ul. Batorego 64D 

III termin 

12 października 2016 roku, godz. 14
30

, Biblioteka Pedagogiczna 

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

IV termin 

17 października 2016 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna 

w Skierniewicach  Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2  

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

Uwaga: Na zajęcia proszę zabrać: 2-3 białe kartki z bloku technicznego, 2-3 

kolorowe kartki z bloku technicznego (zielony, brąz, pomarańcz), papier 

kolorowy, 2 tekturowe tubki po papierze toaletowym lub jedną tekturową tubę 

po papierowym ręczniku, skrawki kolorowej bibuły marszczonej, pół szklanki 

mąki, pół szklanki soli, watę, 3 ziarenka pieprzu lub ziela angielskiego, klej, 

nożyczki, pędzelek. 

 

Nr formy:  28 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Wychowanie przez sztukę: 

Jak zrobić coś z niczego?” 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej 

i zainteresowani tematyką 

Zakres tematyczny:   

- Wpływ technik plastycznych na rozwijanie u dzieci percepcji wzrokowej, 

koordynacji wzrokowo-ruchowej i usprawnianie motoryki małej. 

- Rozbudzanie wyobraźni uczniów poprzez stosowanie przestrzennych 

technik plastycznych. 

- Zapoznanie z technikami przygotowywania prac przestrzennych, np.: 

-  kartka – rabatka 

-  przebiśnieg 

-  motyl / motyle 

-  indor 

-  świnka 

-  baranek 

-  opakowanie na mały prezencik 

-  bałwanki 

Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 
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Osoby prowadzące:  Jolanta Hysz 

Liczba godzin:  10 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 

I termin 

18 października 2016 roku godz. 14
30

, Biblioteka Pedagogiczna 

w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

II termin  

20 października 2016 roku godz. 14
30

, Biblioteka Pedagogicznej 

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

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

Uwaga:  Na zajęcia proszę wziąć: pen-drive, zielone i białe kartki z bloku 

technicznego, kolorowe kartki z bloku technicznego, papier kolorowy, zieloną 

bibułę, wykałaczki lub patyczki po lodach, plastikową słomkę do picia, 

woreczek foliowy, skrawki kolorowej bibuły marszczonej, drucik, plastikową 

butelkę po wodzie mineralnej, plastikową butelkę po Actimelu, różową kartkę 

papieru, markery, klipsy do prania (najlepiej drewniane), watę, 3 ziarenka 

pieprzu lub ziela angielskiego, klej Magik, klej typu kropelka, nożyczki. 

 

Nr formy:  29 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Skuteczne sposoby budowania 

motywacji u dzieci w wieku przedszkolnym” 
Adresaci:  Nauczyciele przedszkoli 

Zakres tematyczny:   

- Różnice w motywacji wewnętrznej i zewnętrznej. 

- Nowe podejście do motywacji na miarę XXI wieku. 

- Nagroda jako czynnik demotywujący. 

- Strategie budzenia motywacji wewnętrznej. 

Kierownik formy:  Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Jolanta Wasilewska – mgr wychowania przedszkolnego 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  19 października 2016 roku – godz. 15
00

, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  30 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Kształcenie muzyczno-

ruchowe – tematyczne zabawy ruchowe dla dzieci na cały rok” 

Adresaci:  Nauczyciele wychowania przedszkolnego  

Zakres tematyczny:   

- Układy choreograficzne dla dzieci do popularnych utworów na cały rok. 
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- Zabawy uwzględniając pobudzanie/hamowanie ruchu. 

- Gimnastyka słuchu: konsonanse i dysonanse. 

- Nauka gry na boom rurkach. 

Kierownik formy:  Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Adrian Krawczewski – mgr sztuki 

Liczba godzin:  10 

Koszt:  60 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  5 i 19 listopada 2016 roku,  godz. 9
30

-13
30

, 

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

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

Uwaga:  Na zajęcia proszę zabrać wygodne buty i lekkie ubranie. Uczestnicy 

otrzymają mailem podkłady muzyczne utworów. 

 

Nr formy:  31 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Pomysł na zajęcia, czyli 

o sztuce przygotowania inspirujących zajęć przedszkolnych” 
Adresaci:  Nauczyciele przedszkoli 

Zakres tematyczny:   

- Uczenie przyjazne mózgowi zgodnie z podstawami neurodydaktyki. 

- Czynniki wpływające na efektywność uczenia się. 

- Okresy sensytywne w rozwoju dziecka. 

- Teoria talentów według Instytutu Gallupa. 

- Planowanie efektywnych zajęć z dziećmi. 

Kierownik formy:  Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Jolanta Wasilewska – mgr wychowania przedszkolnego 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  9 listopada 2016 roku,  godz. 15
00

,
 
WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  32 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Nauka ortografii i gramatyki 

poprzez zabawę” 
Adresaci:  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Zakres tematyczny:   

- Zagadnienia ortografii i gramatyki w podstawie programowej edukacji 

wczesnoszkolnej. 

- Metodyka pracy – realizacja treści ortograficznych i gramatycznych. 

- Przykłady zabaw rozwijających kompetencje ortograficzne i gramatyczne 

uczniów. 
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Kierownik formy:  Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Jolanta Hysz 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  16 listopada 2016 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 

Uwaga: Każdy z uczestników otrzyma e-komplet pomocy przydatnych w nauce 

ortografii i gramatyki na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Proszę na zajęcia 

wziąć pen-drive 

 

Nr formy:  33 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Od cyfry do tabliczki 

mnożenia” 

Adresaci:  Nauczyciele klas 1-3 szkoły podstawowej 

Zakres tematyczny:   

- Ćwiczenia z cyfrą. 

- Wizualizacja cyfry. 

- Różne metody nauki tabliczki mnożenia. 

- Gry i zabawy pomocne w utrwalaniu znajomości tabliczki mnożenia. 

Kierownik formy:  Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Anna Zagawa – nauczyciel matematyki, pedagog specjalny 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  21 listopada 2016 roku,  godz. 14
30

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  34 

Rodzaj formy i tytuł:  Konferencja metodyczna „Mój warsztat pracy: 

Edukacja żywieniowa dzieci w przedszkolu” 

 Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych 

i nauczyciele przedszkoli promujących zdrowie 

Zakres tematyczny:   

- Metodyka prowadzenia zajęć z zakresu wychowania zdrowotnego  

w przedszkolu. 

- Przedstawienie teatralne o zdrowym odżywianiu przygotowane przez 

Przedszkole nr 10 w Skierniewicach – Przedszkole Promujące Zdrowie. 

- Zajęcia otwarte w grupie 6-latków. 

- Omówienia zajęć otwartych. 
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Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Renata Walczak-Romanowska – nauczyciel Przedszkola 

nr 10 w Skierniewicach, Marzenna Piwowar-Zrazek – konsultant ds. promocji 

zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach, Jolanta Hysz 

Liczba godzin:  3 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  22 listopada 2016 roku,  godz. 12
30

-14
45

, 

Przedszkole nr 10 w Skierniewicach, ul. Szkolna 1 

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

 

Nr formy:  35 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Od cyfry do liczenia” 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych 

Zakres tematyczny:   

- Ćwiczenia z cyfrą. 

- Wizualizacja cyfry. 

- Metody nauki liczenia. 

- Gry i zabawy matematyczne. 

Kierownik formy:  Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Anna Zagawa – nauczyciel matematyki, pedagog specjalny 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  24 listopada 2016 roku,  godz. 14
30

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  36 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Rozwijanie kompetencji 

informatycznych uczniów klas 1-3” 

Adresaci: Nauczyciele zajęć komputerowych w klasach 1-3 szkoły podstawowej 

Zakres tematyczny:   

- Metody i formy pracy na zajęciach komputerowych z uczniami klas 1-3: 

 tworzenie rysunków komputerowych, 

 tworzenie prostych dokumentów tekstowych. 

- Ćwiczenia w wyszukiwaniu i korzystaniu z informacji przez uczniów. 

Kierownik formy:  Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Jolanta Hysz 

Liczba godzin:  10 

Koszt:  30 zł 
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Termin i miejsce rozpoczęcia:  24 i 30 listopada 2016 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  37 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Wspieram uczniów 

ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – warsztat pracy nauczyciela” 
Adresaci:  Nauczyciele klas I-III szkoły podstawowej 

Zakres tematyczny:   

- Ryzyko dysleksji u uczniów klas I-III. 

- Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z ryzykiem 

dysleksji. 

- Rodzic – sprzymierzeńcem nauczyciela. Jak organizować współpracę? 

- Nauczycielska diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. 

- Ćwiczenia usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne. 

- Ocena efektywności udzielonej pomocy. 

Kierownik formy:  Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Marzena Wesołowska – pedagog 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: luty 2017 roku, godz. 14
30

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  38 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Twistowanie modelin – 

tworzenie kreacji balonowych na każdą okazję” 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i klas 1-3 szkoły 

podstawowej 

Zakres tematyczny:   

-  Rodzaje balonów. 

-  Przygotowanie do pracy, akcesoria. 

-  Podstawowe figury. 

-  Tworzenie prostych kreacji balonowych. 

-  Tworzenie bardziej skomplikowanych kreacji balonowych. 

-  Sesja fotograficzna Twórców z Kreacjami Balonowymi. 

Kierownik formy:  Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Adrian Krawczewski – mgr sztuki 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  30 zł 
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Termin i miejsce rozpoczęcia:  4 marca 2017 roku, godz. 9
00

-13
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

Uwaga:  Na zajęcia proszę zabrać wygodne buty i lekkie ubranie. 

 

Nr formy:  39 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Wielkanoc – dekoracje 

świąteczne” 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej 

i zainteresowani tematyką 

Zakres tematyczny:   

 Propozycje zabaw „wielkanocnych” dla dzieci. 

 Zapoznanie z technikami przygotowywania dekoracji przestrzennych: 

 kurka 

 drzewko – stokrotki 

 kwoka z kurczętami 

 zając – opakowania na wielkanocne upominki  

 wielkanocny zwierzyniec 

Kierownik formy:  Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Jolanta Hysz 

Liczba godzin:  10 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 7 marca 2017 roku, godz. 14
30

, Biblioteka 

Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

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

Uwaga:  Na zajęcia proszę zabrać: pen-drive, brązowy papier pakowy, jajko 

styropianowe 7 lub 10 cm, 2 ziarenka pieprzu, karton sztywny biały i zielony, 

bibułę marszczoną zieloną, styropianową kulę o średnicy 10 cm, wstążkę 

w dowolnym kolorze, patyczek ok. 24 cm, plastikowy kubek (np. po jogurcie 

Jogobella), suchą piankę do kwiatów (gąbka florystyczna), żółty filc lub żółty 

sztywny karton, lniane płótno lub inną tkaninę, sznurek lub tasiemkę, drobne 

kamyki, ewentualnie gotowe biedronki, rolkę od papieru toaletowego, rolka od 

dużej taśmy klejącej, karton beżowy, brązowy, żółty, biały, pomarańczowy, 

czerwony, szary, różowy, niebieski, plastikowe oczy duże i średnie, okrągłe 

pudełko po serkach topionych, klej Magic, klej typu kropelka, nożyczki. 

 

Nr formy:  40 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Pracuję z dzieckiem/uczniem 

aktywnie” 

Adresaci:  Nauczyciele klas 1-3 szkoły podstawowej oraz zainteresowani 

tematyką 

Zakres tematyczny:   
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 Klasyfikacja metod nauczania.  

 Style uczenia się, a style nauczania.  

 Uczenie się w grupie i z grupą.  

 Aktywizujące metody i techniki w praktyce: 

 Metody tworzenia i definiowania pojęć 

 Metody hierarchizacji 

 Metody twórczego rozwiązywania problemów 

 Metody ewaluacyjne 

 Metody przyspieszonego uczenia się 

 Metody pracy we współpracy 

Kierownik formy:  Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Jolanta Hysz 

Liczba godzin:  15 

Koszt:  45 zł  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 8 i 13 marca 2017 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 

Uwaga: Proszę na zajęcia zabrać pen-drive. 

 

Nr formy:  41 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium „Konstruowanie projektów edukacyjnych 

o tematyce przyrodniczej i ekologicznej w nauczaniu zintegrowanym” 
Adresaci:  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (klas I-III) 

Zakres tematyczny:   
- Edukacja przyrodnicza i ekologiczna w świetle założeń podstawy 

programowej edukacji wczesnoszkolnej. 

- Istota metody projektu. 

- Rola nauczyciela / rodziców / uczniów w planowaniu i realizacji zadań 

projektowych na I etapie kształcenia. 

- Ćwiczenia praktyczne w konstruowaniu projektów o tematyce przyrodniczo 

- ekologicznej w nauczaniu zintegrowanym. 

- Przykłady dobrych praktyk. 

Kierownik  formy: Agnieszka Edyta Dąbrowska nauczyciel – konsultant 

ds. przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej  

Osoby prowadzące:  Agnieszka Edyta Dąbrowska 

Liczba godzin:  15  

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  8 i 15 marca 2017 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul.  Batorego 64D  

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04 wew. 201 
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Nr formy:  42 

Rodzaj formy i tytuł:  Konferencja metodyczna „Mój warsztat pracy: 

Przedszkolak gra, śpiewa i tańczy” 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych 

Zakres tematyczny:   

 Edukacja muzyczna w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego. 

 Wpływ muzyki na wszechstronny rozwój dziecka. 

 Rozwijanie inteligencji muzycznej dziecka w przedszkolu. 

 Zajęcia otwarte w grupie 4-latków. 

 Omówienia zajęć otwartych. 

Kierownik formy:  Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Jolanta Kroc – nauczyciel Przedszkola nr 3 

w Skierniewicach, Jolanta Hysz 

Liczba godzin:  2 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  10 marca 2017 roku, godz. 13
00

-14
30

, 

Przedszkole nr 3 w Skierniewicach, ul. Cicha 14 b 

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

 

Nr formy:  43 

Rodzaj formy i tytuł:  Konferencja metodyczna „Mój warsztat pracy: 

Glottodydaktyka – kształtowanie gotowości dziecka do czytania” 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych 

Zakres tematyczny:   

 Najważniejsze założenia metody prof. B. Rocławskiego. 

 Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania. 

 Zajęcia otwarte w grupie 5-latków. 

 Omówienia zajęć otwartych. 

Kierownik formy:  Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Maria Strzelczyk – nauczyciel Przedszkola nr 1 

w Skierniewicach, Jolanta Hysz 

Liczba godzin:  2 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  4 kwietnia 2017 roku, godz. 12
30

-14
00

, 

Przedszkole nr 1 w Skierniewicach, ul. Batorego 61/63 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04 wew. 201 
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Nr formy:  44 

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

Moodle „Wykorzystanie obiektów przyrodniczych w organizacji zajęć 

w terenie na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” 
Adresaci:  Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (klasy I-III) 

Zakres tematyczny:   

- Edukacja przyrodnicza w świetle założeń podstawy programowej edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

- Formy ochrony przyrody najbliższej okolicy. 

- Gry i zabawy o tematyce przyrodniczej realizowane w terenie. 

- Zajęcia terenowe: obserwacje, ćwiczenia praktyczne (park / las). 

Kierownik formy:  Agnieszka Edyta Dąbrowska nauczyciel – konsultant ds. 

przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej 

Osoby prowadzące:  Agnieszka Edyta Dąbrowska 

Liczba godzin:  20  

Koszt:  20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  11 i 16 maja 2017 roku, godz. 15
00

, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

e-learning: 17- 30 maja 2017 roku – Platforma Moodle WODN Skierniewice 

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

Uwaga: Na zajęcia w terenie proszę zabrać wygodne buty i odzież stosownie do 

pogody 

 

Nr formy:  45 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Podstawy integracji 

sensorycznej w pracy pedagogicznej z dzieckiem” 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Zakres tematyczny: 

 Pojęcie integracji sensorycznej. 

 Zaburzenia integracji sensorycznej. 

 Przykłady dobrych praktyk. 

 Propozycje ćwiczeń stymulujących układy zmysłowe. 

 Wykonanie pomocy dydaktycznych z uwzględnieniem zasad integracji 

sensorycznej. 

Kierownik formy:  Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Anna Chudzio – specjalista z zakresu oligofrenopedagogiki 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  16 maja 2017 roku, godz. 14
30

, Biblioteka 

Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04 wew. 201 
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Uwaga: prośba o zabranie na zajęcia kartonu, sznurka – 1 metr, kawałek 

wstążki, połówki orzechów (ok. 20 szt.), bibuły, kleju, korków plastikowych tej 

samej wielkości. 

 

Nr formy:  46 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium „Praca z uczniem uzdolnionym – 

przygotowywanie zadań konkursowych” 

Adresaci:  Nauczyciele klas 1-3 szkoły podstawowej z miasta Skierniewice 

Zakres tematyczny: 

 Uczeń klas 1-3 uzdolniony matematycznie.  

 Formy i sposoby pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie.  

 Przygotowanie zadań konkursowych dla uczniów klas drugich i trzecich.  

 Analiza umiejętności matematycznych uczniów uzdolnionych.  

Kierownik formy:  Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Jolanta Hysz 

Liczba godzin:  6 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  maj 2017 roku, Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 14  

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

Nr formy:  47 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna „Promocja czytelnictwa 

w szkole” 

Adresaci:  Nauczyciele bibliotekarze, wszyscy zainteresowani tematyką  

Zakres tematyczny:   

- Jak zainteresować uczniów książką?  

- Zadania dla szkoły i biblioteki. 

- Zasoby Internetu i nowe technologie w promocji czytelnictwa. 

- Pomysły na pracę z lekturą i działania popularyzujące czytelnictwo – 

przykłady dobrych praktyk. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek 

Osoby prowadzące:  Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin:  4 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   

I termin 

29 września 2016 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D 

II termin 

26 października 2016 roku, godz. 14
00

, Biblioteka w PWSZ w Skierniewicach, 

ul. Batorego 64 E 

III termin 

15 grudnia 2016 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

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

 

Nr formy:  48 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium „Kształtowanie świadomości językowej 

uczniów” 
Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych 

i gimnazjach 

Zakres tematyczny:  

- Polonistyczne koncepcje kształcenia językowego. 

- Strategie dydaktyczne i polonistyczne metody nauczania.  

- Planowanie ćwiczeń rozwijających kompetencje językową, komunikacyjną 

i tekstową. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny  

Liczba godzin:  10   
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Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  17 października 2016 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  49 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium „Od planu odtwórczego do planu własnej 

wypowiedzi” 
Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych 

i gimnazjach 

Zakres tematyczny:  

- Kształcenie umiejętności redagowania planu odtwórczego.  

- Ćwiczenia rozwijające kompetencje uczniów w zakresie:  

 konstruowania planu odtwórczego – ramowego i szczegółowego oraz 

planu własnej wypowiedzi,  

 formułowania planu zgodnie z zasadami komponowania wypowiedzi 

trójdzielnej,  

 oceny poprawności budowania planu i jego poszczególnych elementów. 

 Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny  

Liczba godzin:  10  

Koszt:  nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia:  24 października 2016 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  50 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium „Uczeń jako odbiorca i interpretator 

różnych tekstów kultury” 
Adresaci: Nauczyciele poloniści we wszystkich typach szkół 

Zakres tematyczny:   

- Odbiór, interpretacja i analiza różnych tekstów kultury w modelu 

psychodydaktycznym. 

- Teksty kultury w kształceniu umiejętności odbiorczych, analizy 

i interpretacji na II etapie kształcenia. 

- Dobór metod i form pracy. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny  

Liczba godzin:  10   

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:    
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I termin 

26 października 2016 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, 

ul. Batorego 64D 

II termin 

18 stycznia 2017 roku, godz. 15
00

,  Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

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

 

Nr formy:  51 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna „W Rocznicę Chrztu Polski” 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek zainteresowani 

tematyką 

Zakres tematyczny:   

- Stosunki Państwo i Kościół w Polsce Ludowej – Pani Milena Przybysz, 

Instytut Pamięci Narodowej. 

- Obchody Milenium Chrztu Polski na ziemi łódzkiej – Pan Paweł Kowalski, 

Instytut Pamięci Narodowej. 

- Kościół na ziemi łódzkiej wobec dwóch totalitaryzmów – prezentacja 

wystawy (fragment). 

Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel – konsultant ds. organizacji 

i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Milena Przybysz, Paweł Kowalski, Instytut Pamięci 

Narodowej  

Liczba godzin: 6 

Koszt: nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 27 października 2016 roku, godz. 13
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  52 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Wypowiedź argumentacyjna 

z wykorzystaniem tekstu teoretycznego” 

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych oraz 

w gimnazjach 

Zakres tematyczny:   

- Zasady tworzenia rozprawki, eseju jako formy wypowiedzi. 

- Rozwijanie warsztatu tworzenia wypowiedzi o charakterze naukowym. 

- Analiza prac uczniów. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny 

Liczba godzin: 10  

Koszt: nieodpłatnie  
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Termin i miejsce rozpoczęcia: 23 listopada 2016 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  53 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium „Rozwijanie kompetencji czytelniczych 

oraz upowszechnianie czytelnictwa” 

Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze, wszyscy zainteresowani tematyką 

Zakres tematyczny:   

- Czytelnictwo jako  jedna z form komunikacji. 

- Kultura czytelnicza – pojęcie, komponenty, uwarunkowania rozwoju. 

Wybory  i preferencje czytelnicze.  

- Charakterystyka publiczności czytającej. 

- Czytanie – etapy pracy z tekstem, cele i metody czytania, szybkie czytanie. 

- Przykłady ćwiczeń doskonalących czytanie, usprawniających pracę oczu…  

Kierownik formy:  Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek w WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin:  5 

Koszt: nieodpłatnie    

Termin i miejsce rozpoczęcia: 12 grudnia 2016 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 

 

Nr formy:  54 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Rozwijanie kompetencji informatycznych 

na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej”  
Adresaci: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Zakres tematyczny:   

- Zasoby Internetu i nowe technologie – zastosowanie w kształceniu 

umiejętności przetwarzania i przyswajania informacji, w zależności od jej 

formy, środka przekazu, kanału komunikacyjnego. 

- Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy 

informacji. 

- Umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania 

tekstów, w tym tekstów kultury. 

- Edukacyjny wymiar filmu. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek 

Osoby prowadzące:  Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   
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I termin: 

16 lutego 2017 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

II termin: 

21 lutego 2017 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

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

 

Nr formy:  55 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Wspieram uczniów ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, 

dysgrafia) – warsztat pracy nauczyciela” 

Adresaci:  Nauczyciele języka polskiego klas IV-VI szkoły podstawowej 

Zakres tematyczny:   

- Dysleksja, dysortografia, dysgrafia. 

- Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją. 

- Rodzic – sprzymierzeńcem nauczyciela. Jak organizować współpracę? 

- Nauczycielska diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. 

- Ćwiczenia usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne. 

- Ocena efektywności udzielonej pomocy. 

Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  A. Marzena Wesołowska – pedagog 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  luty/marzec 2017 r. godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  56 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Przygotowanie konkursu ortograficznego  

w szkole podstawowej” 

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej 

Zakres tematyczny:  

- Założenia podstawy programowej języka polskiego w kontekście nauczania 

ortografii. 

- Dobór metod i form pracy z uwzględnieniem organizacji konkursu 

ortograficznego. 

- Podsumowanie konkursów ortograficznych. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny  

Liczba godzin: 10  

Koszt: nieodpłatnie  
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Termin i miejsce rozpoczęcia: maj/czerwiec 2017 roku; WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy: 57 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Konkurs literacki  jako forma 

aktywizacji uczniów” 

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego i przyrody w szkołach podstawowych, 

ponadgimnazjalnych i gimnazjach  

Zakres tematyczny:  

- Propagowanie kultury słowa oraz oryginalności widzenia świata przez 

młodych twórców literatury. 

- Prezentacja zainteresowań, predyspozycji i uzdolnień uczniów oraz osób 

dorosłych, prowadzących do głębszego zrozumienia przyrody. 

- Odkrywanie i promowanie młodych twórców literatury. 

- Przedstawienie zasad  przebiegu konkursu literackiego „Literatura zaklęta 

w leśnych wersach”. 

- Podsumowanie konkursu literackiego „Literatura zaklęta w leśnych 

wersach”. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz 

Liczba godzin: 10  

Koszt: nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: marzec 2017 roku,  SOS-W w Skierniewicach, 

ul. Nowobielańska 100 

Zgłoszenia do:  Utwory konkursowe wraz z zaklejoną kopertą zawierającą dane 

osobowe uczestnika należy nadesłać do ZO LOP Skierniewicach w terminie do 

31 grudnia 2016 r. - Zarząd Okręgu LOP w Skierniewicach, ul. Rybickiego 19, 

tel.: 46/8333088.  

Finał konkursu przewidywany jest w marcu 2017 r. 

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie utworów lirycznych lub 

prozatorskich o tematyce przyrodniczej. 

Zestaw powinien zawierać: 

1)  Maksymalnie  trzy utwory poetyckie, różne lub tworzące cykl, każdy 

wiersz powinien być wydrukowany na oddzielnej kartce i opatrzony 

godłem (pseudonimem literackim), 

lub 

2) krótką formę prozatorską (nowela, opowiadanie, szkic – maksymalnie 

dwie strony A 4). 
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Nr formy:  58 

Rodzaj formy i tytuł:  Konferencja metodyczna „Edukacja ekologiczna - 

XVII RAJD „DNIA ZIEMI” ŚCIEŻKAMI PUSZCZY BOLIMOWSKIEJ 

Adresaci: W rajdzie udział biorą uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (członkowie Szkolnych Kół LOP)  

Zakres tematyczny:  

- Poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczo-

leśnej. 

- Rozszerzanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. 

- Kształtowanie wrażeń estetycznych poprzez kontakt z przyrodą. 

- Propagowanie wśród dzieci i młodzieży przyzwyczajeń do zdrowego 

i aktywnego spędzania wolnego czasu. 

- Popularyzacja turystyki pieszej. 

- Popularyzacja wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach we współpracy z ZO LOP  

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz – nauczyciel przyrody 

i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego 

Liczba godzin: 5 

Koszt: nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: maj 2017 roku,  SOS-W w Skierniewicach, 

ul.  Nowobielańska 100 

Zgłoszenia do:  W rajdzie udział biorą uczniowie i nauczyciele (członkowie 

Szkolnych Kół LOP) szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych  

Termin zgłoszeń - kontakt - p. Krystyna Zbierska w siedzibie LOP 

w Skierniewicach, ul. Rybickiego 19; nr tel. 881233088   

oraz w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04, wew. 201 

 

Nr formy:  59 

Rodzaj formy i tytuł:  Konferencja metodyczna „Edukacja ekologiczna - 

Turniej Wiedzy Przyrodniczej” 
Adresaci: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych 

w szkołach podstawowych  

Zakres tematyczny:  

- Kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw w zakresie 

dbałości  o środowisko naturalne. 

Kwalifikacja uczniów przeprowadzona zostanie w trzech etapach: 

- etap szkolny – do 27 marca 2017 r. 

Nad przebiegiem etapu szkolnego czuwa Szkolna Komisja Konkursowa (2-3 

osoby z Rady Pedagogicznej powołane przez Dyrektora Szkoły), która kopiuje 
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odpowiednią ilość testów i dokonuje ich oceny według załączonego klucza 

w tym samym dniu. Czas pisania testu 40 minut.  

- etap miejsko - gminny 

(uczniowie zakwalifikowani w I etapie): 

Test wiedzy i sprawdzian umiejętności odbędzie się w kwietniu 2017 r. Oceny 

prac dokona Komisja Konkursowa w składzie: przedstawiciel miasta lub gminy 

oraz chętni opiekunowie Szkolnych Kół LOP. Wyniki turnieju Komisja przesyła 

do ZO LOP w Skierniewicach, ul. Rybickiego 19 – do 30 kwietnia 2017 r.   

- etap okręgowy – w formie dydaktyczno – rekreacyjnej, sprawdzającej 

umiejętności i wiadomości uczniów, zostanie przeprowadzony w czerwcu 2017 

r. w siedzibie Nadleśnictwa 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach we współpracy z ZO LOP  

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz – nauczyciel przyrody 

i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego 

Liczba godzin: 5 

Koszt: nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: czerwiec 2017 roku WODN w Skierniewicach, 

ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  W turnieju udział biorą uczniowie i nauczyciele szkół 

podstawowych (członkowie Szkolnych Kół LOP)  

Termin zgłoszeń - kontakt - Krystyna Zbierska w siedzibie LOP 

w Skierniewicach, ul. Rybickiego 19; nr tel 881233088,   

oraz  w WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D – tel. 46 / 833–20–04 
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EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 

 
Nr formy:  60 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Planowanie pacy nauczyciela 

matematyki”  

Adresaci:  Nauczyciele matematyki wszystkich etapów edukacyjnych 

Zakres tematyczny:   

- Planowanie pracy.  

- Różne koncepcje nauczania matematyki. 

- Aktywizacja uczniów. 

- Nowoczesne metody i formy pracy. 

- Wykorzystanie wniosków z ewaluacji podjętych działań. 

Kierownik formy: Justyna Biernacka nauczyciel – konsultant ds. matematyki 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Justyna Biernacka  

Liczba godzin: 10  

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   

I termin 

17 października 2016 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, 

ul. Batorego 64D  

II termin 

6 kwietnia 2017 roku, godz. 15
00

,
 
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach  

Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

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

 
Nr formy:  61 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium „Dyskalkulia, dysleksja, zespół Aspergera 

- jak wspierać uczniów na lekcjach matematyki” 

Adresaci:  Nauczyciele matematyki wszystkich etapów edukacyjnych 

Zakres tematyczny:   

- Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki. 

- Diagnozowanie trudności w uczeniu się matematyki? 

- Wskazówki do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Kierownik formy: Justyna Biernacka nauczyciel – konsultant ds. matematyki 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Justyna Biernacka, Maria Włoczyk Psycholog Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach oraz Katarzyna Milczarek 

Pedagog  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach 

Liczba godzin:  10  

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   
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I termin 

14 listopada 2016 roku, godz. 15
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D 

II termin 

24 października 2016 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, 

ul. Batorego 64D  

III termin 

9 stycznia 2017 roku, godz. 15
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach  

Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

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

 

Nr formy:  62 

Rodzaj formy i tytuł:  Konferencja metodyczna „Praca z uczniem zdolnym - 

metody wsparcia” 

Adresaci:  Nauczyciele matematyki wszystkich etapów edukacyjnych 

Zakres tematyczny:   

- Jak uczyć aby rozwijać potencjał intelektualny ucznia.  

- Metody i formy pracy z uczniem zdolnym. 

- Konkurs, turnieje, olimpiady. 

Kierownik formy: Justyna Biernacka nauczyciel – konsultant ds. matematyki 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Justyna Biernacka  

Liczba godzin:  5 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   

I termin 

17 listopada 2016 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 

64D  

II termin 

27 października 2016 roku, godz. 15
00

, Biblioteka Pedagogiczna 

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

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

 

Nr formy:  63 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium „Diagnoza uzdolnień matematyczno-

logicznych i przyrodniczych uczniów na I oraz II etapie edukacyjnym 

z wykorzystaniem testu umiejętności wielorakich” 

Adresaci:  Nauczyciele na I oraz II etapie edukacyjnym 

Zakres tematyczny:   

- Dziecko uzdolnione, szanse i zagrożenia w rozwoju. 

- Test uzdolnień wielorakich, aplikacja elektroniczna. 

- Planowanie pracy z uczniami wykazującymi zainteresowania i zdolności 

matematyczno-logiczne. 
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Kierownik formy: Justyna Biernacka nauczyciel – konsultant ds. matematyki 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Justyna Biernacka  

Liczba godzin:  5 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  21 listopada 2016 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

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

 

Nr formy:  64 

Rodzaj formy i tytuł:  Konferencja metodyczna „Piktogramy - wykorzystanie 

kreatywności, gier i zabaw logicznych na lekcjach matematyki na I oraz II 

etapie edukacyjnym” 

Adresaci:  Nauczyciele na I oraz II etapie edukacyjnym 

Zakres tematyczny:   

- PIKTOGRAFIA – Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem 

symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych. 

- Innowacyjne zastosowanie materiałów edukacyjnych. 

- Wzmocnienie zainteresowania matematyką.   

Kierownik formy: Justyna Biernacka nauczyciel – konsultant ds. matematyki 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Justyna Biernacka  

Liczba godzin:  5 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   

I termin 

5 grudnia 2016 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

II Termin 

8 grudnia 2016 roku, godz. 15
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach  

Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D 

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

 

Nr formy:  65 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „GeoGebra na dobry początek 

- zastosowanie TIK na lekcjach matematyki” 

Adresaci:  Nauczyciele matematyki wszystkich etapów edukacyjnych 

Zakres tematyczny:   

- Wykorzystanie multimediów w procesie lekcyjnym. 

- Nowatorskie rozwiązania programowe. 

- Zapoznanie z oprogramowaniem GeoGebra. 

- Metody twórczego rozwiązywaniu problemów matematycznych. 

Kierownik formy: Justyna Biernacka nauczyciel – konsultant ds. matematyki 

WODN w Skierniewicach 



 
 

INFORMATOR FORM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO WODN w Skierniewicach: IX 2016 r. - VIII 2017 r. 

 

46 

Osoby prowadzące: Justyna Biernacka  

Liczba godzin:  10  

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   

I Termin 

2 lutego 2017 roku, godz. 15
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach  

Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D 

II Termin 

20 marca 2017 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

III Termin 

3 kwietnia 2017 roku, godz. 15
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach  

Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

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

 

Nr formy:  66 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Strategia doboru zadań oraz 

metod rozwiązywania zadań, techniki doboru i konstruowania zadań testu 

z zastosowaniem pomiaru dydaktycznego”. 

Adresaci:  Nauczyciele matematyki wszystkich etapów edukacyjnych 

Zakres tematyczny:   

- Pomiar dydaktyczny.  

- Konstrukcja testu. 

- Różne aspekty oceniania, funkcje oceniania. 

- Informacja zwrotna jako istotny element oceny ucznia. 

Kierownik formy: Justyna Biernacka nauczyciel – konsultant ds. matematyki 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Justyna Biernacka  

Liczba godzin:  10  

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   

6 lutego 2017 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

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

 

Nr formy:  67 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Wykaż, że …udowodnij, że… 

Jak efektywnie doskonalić umiejętności rozumowania i argumentowania” 

Adresaci:  Nauczyciele matematyki gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Zakres tematyczny:   

- Rozwijanie umiejętności kluczowych. 

- Doskonalenie strategii rozwiązywania problemu. 

- Doskonalenie umiejętności tworzenia łańcuch argumentów.  

Kierownik formy: Justyna Biernacka nauczyciel – konsultant ds. matematyki 

WODN w Skierniewicach 
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Osoby prowadzące: Justyna Biernacka  

Liczba godzin:  15  

Koszt:  45 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  6 marca 2017 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

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

 

Nr formy:  68 

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

Moodle „Gra miejska – od planowania do realizacji” 
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani planowaniem 

gier miejskich (w terenie) dla uczniów 

Zakres tematyczny:   

- Idea gier miejskich. 

- Planowanie i realizacja gier miejskich. 

- Narzędzia i aplikacje możliwe do wykorzystania w trakcie planowania 

i realizacji gry miejskiej. 

- Realizacja wypracowanej gry miejskiej w terenie. 

Kierownik formy: Agnieszka Edyta Dąbrowska nauczyciel – konsultant 

ds. przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej WODN 

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Agnieszka Edyta Dąbrowska 

Liczba godzin:  20  

Koszt:  20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  18 i 22 maja 2017 roku,  godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

e-learning: 23.05-15.06.2017 – Platforma Moodle WODN Skierniewice 

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

Uwaga: Na zajęcia w terenie proszę zabrać wygodne buty i odzież stosownie do 

pogody 

 

Nr formy:  69 

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

Moodle „Wykorzystanie CLIL (Content and Language Integrated 

Learning) na przedmiotach przyrodniczych 
Adresaci:  Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych (II, III, IV etap 

edukacji) zainteresowani nauczaniem przedmiotu poprzez język obcy (na 

przykładzie języka angielskiego) 

Zakres tematyczny:   

- Istota CLIL - zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego 

opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych 

przedmiotów i elementów języka obcego. 
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- Metody pracy w grupie, ćwiczenia uwzględniające różne typy inteligencji 

uczniów, nauka poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie źródeł 

i materiałów odpowiednich do prowadzenia nauczania zintegrowanego 

- Ćwiczenia praktyczne, konstruowanie scenariuszy zajęć na lekcjach 

z zakresu przedmiotów przyrodniczych z uwzględnieniem CLIL 

Kierownik formy: Agnieszka Edyta Dąbrowska nauczyciel – konsultant ds. 

przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej WODN 

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Agnieszka Edyta Dąbrowska 

Liczba godzin:  20  

Koszt:  20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  30 maja i 7 czerwca 2017 roku, godz. 15
00

, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

e-learning: 31. 05 – 15. 06. 2017 r. 

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

 

Nr formy:  70 

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

Moodle „Nowoczesne metody i techniki dydaktyczne w procesie 

kształcenia” 
Adresaci: Nauczyciele wszystkich przedmiotów zainteresowani ww. 

problematyką 

Zakres tematyczny:   

- Klasyfikacja metod nauczania 

- Nowoczesne metody dydaktyczne (np. metoda tekstu przewodniego, flipped 

classroom, projekt edukacyjny, webquest, IBSE, peerlearning) 

- Wybrane techniki aktywizujące i ich zastosowanie w pracy z uczniem 

- Wykorzystanie programów i narzędzi ICT w pracy nowoczesnymi metodami 

Kierownik formy:  Agnieszka Edyta Dąbrowska nauczyciel – konsultant 

ds. przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej WODN 

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Agnieszka Edyta Dąbrowska 

Liczba godzin:  20  

Koszt:  20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  6 kwietnia 2017 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

e-learning: 07. 04.  – 12. 05. 2017 r. – Platforma Moodle WODN Skierniewice 

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

 

Nr formy:  71 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium „STEM – Science, Technology, 

Engineering, Mathematics – współczesna koncepcja pracy dydaktycznej 

w dziedzinie nauk ścisłych” 
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Adresaci: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, ścisłych zainteresowani 

problematyką STEM  

Zakres tematyczny:   

- Istota koncepcji STEM. 

- Przykłady dobrych praktyk (krajowe, międzynarodowe). 

- Metoda projektu jako jedna z podstawowych strategii działania w koncepcji 

STEM. 

Kierownik formy:  Agnieszka Edyta Dąbrowska nauczyciel – konsultant ds. 

przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej WODN 

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Agnieszka Edyta Dąbrowska 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  13 czerwca 2017 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

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

 

Nr formy:  72 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium poświęcone problematyce Kosmosu 

w języku angielskim dla uczniów i nauczycieli III i IV etapu edukacji 
Adresaci:  Nauczyciele i uczniowie III i IV etapu edukacji zainteresowani 

problematyką Kosmosu 
Zakres tematyczny:   

- Venus, so close, but why so different? Tracking clouds on Venus 

- Our Solar System and Exoplanets 

- Exploration of  Space, contemporary Space Missions 

- Global Warming: Fact, Fiction or Future? 

- Pluto Explored: A planet unlike any other! 

- Opcjonalnie wykład „Współczesne Indie. Społeczeństwo, kultura, przyroda” 

Kierownik formy:  Agnieszka Edyta Dąbrowska nauczyciel – konsultant ds. 

przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej WODN 

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Dr Sanjay S. Limaye – astrofizyk, University of Wisconsin 

USA 

Liczba godzin:  3 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  Seminarium odbywa się w szkołach 

zainteresowanych problematyką szkolenia. WODN w Skierniewicach 

przyjmuje zapisy na formę. Forma jest realizowana w terminie, w którym 

dr Limaye gości w Polsce. O terminie szkolenia zainteresowani 

poinformowani zostaną drogą telefoniczną. Szkolenie może zostać 

zrealizowane w formie wykładu lub / i warsztatów. Szkoła winna zapewnić 
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wsparcie nauczyciela języka angielskiego w przypadku, kiedy uczniowie nie 

posiadają wystarczających umiejętności komunikacji w języku angielskim. 

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

 
Nr formy:  73 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Praca z dzieckiem 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach języka obcego” 
Adresaci: Nauczyciele języka niemieckiego   

Zakres tematyczny:   

- Uczeń z SPE i specyfika jego funkcjonowania. 

- Propozycje dostosowań i wymagań. 

- Możliwości rozwiązań metodycznych dla poszczególnych grup uczniów. 

Kierownik formy: Lilla Popłońska nauczyciel – konsultant ds. języka 

niemieckiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Lilla Popłońska 

Liczba godzin:  5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 października 2016 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  74 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Praca z dzieckiem 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach języka obcego” 
Adresaci: Nauczyciele języka angielskiego   

Zakres tematyczny:   

- Uczeń z SPE i specyfika jego funkcjonowania. 

- Propozycje dostosowań i wymagań. 

- Możliwości rozwiązań metodycznych dla poszczególnych grup uczniów. 

- Zorganizowanie współpracy w ramach sieci współpracy i samokształcenia . 

Kierownik formy: Katarzyna Nowak nauczyciel – konsultant ds. języka 

angielskiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Katarzyna Nowak 

Liczba godzin:  5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 25 października 2016 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  75 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Elementy oceniania 

kształtującego jako forma motywacji uczniów do nauki języka 

niemieckiego”  
Adresaci: Nauczyciele języka niemieckiego  

Zakres tematyczny:   
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- Elementy oceniania kształtującego.  

- Kryteria oceniania kształtującego.  

- Opracowanie konspektu lekcji z elementami oceniania kształtującego. 

Kierownik formy: Lilla Popłońska nauczyciel – konsultant ds. języka 

niemieckiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Lilla Popłońska 

Liczba godzin:  5 

Koszt: 20 zł  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 14 listopada 2016 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  76 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Elementy oceniania 

kształtującego jako forma motywacji uczniów do nauki języka 

angielskiego”  
Adresaci: Nauczyciele języka angielskiego   

Zakres tematyczny:   

- Elementy oceniania kształtującego.   

- Kryteria oceniania kształtującego.  

- Opracowanie konspektu lekcji z elementami oceniania kształtującego. 

Kierownik formy: Katarzyna Nowak nauczyciel – konsultant ds. języka 

angielskiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Katarzyna Nowak 

Liczba godzin:  5 

Koszt: 20 zł  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 listopada 2016 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  77 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Nauczanie słownictwa metodami 

aktywizującymi” 
Adresaci: Nauczyciele języka niemieckiego   

Zakres tematyczny:   

- Lekcja otwarta „Bald kommt Weihnachten”. 

- Omówienie lekcji. 

- Omówienie wykorzystanych metod.  

- Zorganizowanie współpracy w ramach sieci współpracy i samokształcenia.  

Kierownik formy: Lilla Popłońska nauczyciel – konsultant ds. języka 

niemieckiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Lilla Popłońska 

Liczba godzin:  3 
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Koszt: nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 7 grudnia 2016 roku, godz. 13
30

, Liceum 

Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 10 

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

 

Nr formy:  78 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna „Pisanie bloga na lekcjach 

języków obcych” 
Adresaci: Nauczyciele języków obcych  

Zakres tematyczny:   

- Lekcja otwarta „Moje wrażenia po feriach”. 

- Zasady konstruowania wypowiedzi pisemnej – bloga.  

- Omówienie lekcji. 

Kierownik formy: Lilla Popłońska nauczyciel – konsultant ds. języka 

niemieckiego WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Joanna Olak, Monika Łazęcka 

Liczba godzin:  3 

Koszt: nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 6 lutego 2017 roku, godz. 13
30

, Liceum 

Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 10  

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

 

Nr formy:  79 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna „Pisanie bloga na lekcjach 

języków obcych” 

Adresaci: Nauczyciele języków obcych  

Zakres tematyczny:   

- Lekcja otwarta „Moje wrażenia po feriach”. 

- Zasady konstruowania wypowiedzi pisemnej – bloga.  

- Omówienie lekcji. 

Kierownik formy: Katarzyna Nowak nauczyciel – konsultant ds. języka 

angielskiego WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Joanna Olak, Monika Łazęcka 

Liczba godzin:  3 

Koszt: nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 6 lutego 2017 roku, godz. 13
30

, Liceum 

Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 10  

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

 

Nr formy:  80 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna „Nauczanie słownictwa 

metodami aktywizującymi” 
Adresaci: Nauczyciele języka angielskiego   
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Zakres tematyczny:   

- Lekcja otwarta „Free time activities”.  

- Omówienie lekcji. 

- Omówienie wykorzystanych metod. 

 Kierownik formy: Katarzyna Nowak nauczyciel – konsultant ds. języka 

angielskiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Monika Sobczak 

Liczba godzin:  3 

Koszt: nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 13 lutego 2017 roku, godz. 13
00

, Liceum 

Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 10 

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

 

Nr formy:  81 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna „Jak się czujesz?” 

Adresaci: Nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych 

i gimnazjalnych  

Zakres tematyczny:   

- Lekcja otwarta „Jak się czujesz?” 

- Omówienie lekcji.   

- Nauczanie komunikacji na lekcjach języka niemieckiego w ramach 

przygotowań do egzaminu państwowego „Fit in Deutsch 2”. 

Kierownik formy: Lilla Popłońska nauczyciel – konsultant ds. języka 

niemieckiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Agata Michalak 

Liczba godzin:  3 

Koszt: nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 marca 2017 roku, godz. 13
30

, Gimnazjum  

nr 1 w Skierniewicach, ul. Szarych Szeregów 6 

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

 

Nr formy: 82  

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacja zbiorowa „Jak skutecznie i efektywnie 

przygotować się do egzaminowania z języka obcego” 
Adresaci: Nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego  

Zakres tematyczny:   

- Trening umiejętności komunikacyjnych wymaganych na egzaminie ustnym 

z języka obcego. 

- Kryteria oceniania. 

- Omówienie przykładowego zestawu egzaminacyjnego. 

Kierownik formy: Lilla Popłońska nauczyciel – konsultant ds. języka 

niemieckiego WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Lilla Popłońska, Katarzyna Nowak 
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Liczba godzin:  4 

Koszt: nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 3 kwietnia 2017 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  83 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium poświęcone programowi eTwinning dla 

nauczycieli wszystkich etapów kształcenia 
Adresaci:  Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani realizacją 

projektów międzynarodowych w formie zdalnej 
Zakres tematyczny:   

- Prezentacja programu eTwinning oraz eTwinning Plus, portali 

www.etwinning.pl oraz www.etwinning.net  

- Możliwości realizacji projektów międzynarodowych z krajami UE oraz 

wybranymi państwami Europy Wschodniej i Tunezją. 

- Rejestracja placówki w programie, Desktop, edycja profilu, szukanie 

partnerów, TwinSpace  – ćwiczenia praktyczne. 

- Narzędzia cyfrowe wykorzystywane w realizacji projektów w programie 

eTwinning 

- Prezentacja przykładów dobrych praktyk. 

Kierownik formy:  Agnieszka Edyta Dąbrowska nauczyciel – konsultant ds. 

przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej WODN 

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Agnieszka Edyta Dąbrowska 

Liczba godzin:  3 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  Seminarium odbywa się w szkołach 

zainteresowanych problematyką szkolenia. WODN w Skierniewicach 

przyjmuje zapisy na formę. Forma jest realizowana w terminie dogodnym 

dla danej placówki (minimalna liczebność grupy: 8-10 nauczycieli). 

O terminie szkolenia zainteresowani poinformowani zostaną drogą 

telefoniczną. Szkolenie może zostać zrealizowane w formie wykładu lub / 

i warsztatów praktycznych. W przypadku warsztatów zajęcia winny zostać 

zrealizowane w pracowni komputerowej.  

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

 

http://www.etwinning.pl/
http://www.etwinning.net/
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EDUKACJA RELIGIJNA 
 

Nr formy:  84 

Rodzaj formy i tytuł:  Konferencja metodyczna „Awans zawodowy 

nauczyciela kontraktowego” 
Adresaci:  Nauczyciele religii wszystkich szkół podejmujący drogę awansu  

na nauczyciela mianowanego 

Zakres tematyczny:  

- Regulacje prawne awansu zawodowego. 

- Powinności i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela 

mianowanego. 

- Plan rozwoju zawodowego. 

- Procedury postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

Kierownik formy:  Agnieszka Szymańska – doradca metodyczny ds. religii 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Agnieszka Szymańska 

Liczba godzin:  4 

Koszt:  nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia:  5 września 2016 roku, godz. 14
00

, Sala 

multimedialna w Budynku Dziekanii (Dom Biskupa) w Łowiczu 

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

 

Nr formy:  85 

Rodzaj formy i tytuł:  Konferencja metodyczna „Awans zawodowy 

nauczyciela mianowanego” 
Adresaci:  Nauczyciele religii wszystkich szkół podejmujący drogę awansu  

na nauczyciela dyplomowanego 

Zakres tematyczny:  

- Regulacje prawne awansu zawodowego. 

- Powinności i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela 

dyplomowanego. 

- Plan rozwoju zawodowego. 

- Procedury postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela 

dyplomowanego. 

Kierownik formy:  Agnieszka Szymańska – doradca metodyczny ds. religii 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Agnieszka Szymańska  

Liczba godzin:  4 

Koszt:  nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia:  6 września 2016 roku, godz. 14
00

, Sala 

multimedialna w Budynku Dziekanii (Dom Biskupa) w Łowiczu 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04, wew. 201 
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Nr formy:  86 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Katecheta w labiryncie, czyli 

jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami na lekcji religii” 
Adresaci:  Nauczyciele religii szkół podstawowych i gimnazjów 

Zakres tematyczny:   

- Metody pracy z uczniem trudnym. 

- Asertywne rozwiązywanie trudnych sytuacji na lekcji religii. 

- Jak rozmawiać z rodzicami dzieci sprawiającymi kłopoty. 

Kierownik formy: ks. mgr lic. Kamil Goc nauczyciel –  konsultant ds. katechezy 

w WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Magdalena Bagińska – edukator oświaty 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 14 września 2016 roku, godz. 14
00

, Sala 

multimedialna w Budynku Dziekanii (Dom Biskupa) w Łowiczu 

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

 

Nr formy:  87 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Zastosowanie technologii 

informacyjnej w katechezie” 
Adresaci:  Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Tworzenie witryn internetowych. 

- Korzystanie z wirtualnego dysku. 

- Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie PREZI. 

Kierownik formy: ks. mgr lic. Kamil Goc nauczyciel – konsultant ds. katechezy 

w WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Tomasz Mokrzycki – dyplomowany nauczyciel religii, 

informatyk 

Liczba godzin: 5 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 22 września 2016 roku, godz. 14
00

, WODN 

 w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  88 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Budowanie więzi katechety  

z uczniami” 
Adresaci:  Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Relacje interpersonalne i ich znaczenie w nauczaniu i wychowaniu.   

- Praktyczne metody budowania więzi międzyludzkich. 

- Praktyczne zastosowanie teorii komunikacji. 
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- Typy osobowości i ich wpływ na kształtowanie relacji katechety z uczniami. 

Kierownik formy: ks. mgr lic. Kamil Goc nauczyciel – konsultant ds. katechezy 

w WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Magdalena Bagińska – edukator oświaty 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 września 2016 roku godz. 14
00

, Sala 

multimedialna w Budynku Dziekanii (Dom Biskupa) w Łowiczu 

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

 

Nr formy:  89 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Origami płaskie na lekcjach 

religii” 
Adresaci:  Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Zasady zginania kół oraz składania modeli techniką origami płaskiego 

z koła. 

- Komponowanie modeli o tematyce religijnej (postać Matki Teresy 

z Kalkuty, postać Św. Jan Pawła II, Maryja z Dzieciątkiem Jezus, szopka, 

anioł, koszyczek wielkanocny). 

Kierownik formy:  Agnieszka Szymańska – doradca metodyczny ds. religii 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 

I termin 

6 października 2016 roku, godz. 14
00

, Sala multimedialna w Budynku 

Dziekanii (Dom Biskupa) w Łowiczu 

II termin 

7 lutego 2017 roku, godz. 14
00

, Sala multimedialna w Budynku Dziekanii 

(Dom Biskupa) w Łowiczu 

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

Uwaga:  Na zajęcia proszę zabrać: ołówek, klej biurowy i nożyczki. 
 

Nr formy:  90 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Wychowanie liturgiczne  

w katechezie szkolnej” 
Adresaci:  Nauczyciele religii wszystkich typów szkół. 

Zakres tematyczny:   

- Liturgia jako źródło i cel działa katechetycznego. 

- Zadania katechezy wobec liturgii. 
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- Metody liturgiczne w katechezie. 

Kierownik formy: ks. mgr lic. Kamil Goc nauczyciel –  konsultant ds. katechezy 

w WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: ks. mgr lic. Marcin Moks – doktorant liturgiki na UKSW  

w Warszawie, wykładowca muzyki kościelnej w WSD w Łowiczu 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin 

13 października 2016 roku, godz. 14
00

, Sala multimedialna  

w Budynku Dziekanii (Dom Biskupa) w Łowiczu 

II termin 

9 marca 2017 roku, godz. 14
00

, Sala multimedialna w Budynku Dziekanii 

(Dom Biskupa) w Łowiczu 

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

 

Nr formy:  91 

Rodzaj formy i tytuł:  Konferencja z lekcją otwartą „Ewangelizacyjne 

zadania lekcji religii w świetle programu duszpasterskiego Idźcie i głoście” 
Adresaci:  Nauczyciele religii wszystkich typów szkół. 

Zakres tematyczny:   

- Katecheza wobec wyzwań Nowej Ewangelizacji.  

- Odpowiedź człowieka na Boże wezwanie do ewangelizacji. 

- Jak głosić Chrystusa w szkole?  

Kierownik formy:  ks. mgr lic. Kamil Goc nauczyciel –  konsultant ds. katechezy 

w WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Marzena Kosiacka – nauczyciel religii w Szkole 

Podstawowej nr 7 w Łowiczu; Agnieszka Szymańska, ks. mgr lic. Kamil Goc  

Liczba godzin:  4 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 20 października 2016 roku, godz. 9
30

, Zespół 

Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łowiczu, Szkoła 

Podstawowa nr 7, ul. Młodzieżowa 15 

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

Nr formy:  92 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Moje pomoce interaktywne  

na katechezę z wykorzystaniem LearningApps” 
Adresaci:  Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Zakładanie konta i pierwsze kroki w LearningApps. 
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- Interaktywne aplikacje LearningApps.org: modyfikowanie ćwiczeń przez 

nauczyciela i uczniów, tworzenie własnych ćwiczeń z wykorzystaniem 

gotowych szablonów. 

- Tworzenie i zarządzanie wirtualną klasą. 

Kierownik formy:  Agnieszka Szymańska – doradca metodyczny ds. religii 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin 

7 listopada 2016 roku, godz. 14
00

, WODN w Skierniewicach,  

ul. Batorego 64D 

II termin 

14 marca 2017 roku, godz. 14
00

, WODN w Skierniewicach,  

ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  93 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Metody aktywne na lekcji 

religii” 
Adresaci:  Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Znaczenie i wartość stosowania metod aktywnych. 

- Prezentacja i trening metod aktywnych. 

- Wspólne wypracowanie bazy metod aktywnych pomocnych w katechezie. 

Kierownik formy: ks. mgr lic. Kamil Goc nauczyciel – konsultant ds. katechezy 

w WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Magdalena Bagińska – edukator oświaty 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 listopada 2016 roku, godz. 14
00

, Sala 

multimedialna w Budynku Dziekanii (Dom Biskupa) w Łowiczu 

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

 

Nr formy:  94 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Metody muzyczne na lekcji 

religii” 
Adresaci:  Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Rola muzyki w wychowaniu religijnym. 

- Praktyczne metody wykorzystania muzyki na lekcji religii. 
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- Gry i zabawy muzyczne, taniec. 

Kierownik formy: ks. mgr lic. Kamil Goc nauczyciel – konsultant ds. katechezy 

w WODN w Skierniewicach. 

Osoby prowadzące: ks. mgr lic. Marcin Moks –  wykładowca muzyki kościelnej 

w WSD w Łowiczu, doktorant liturgiki na UKSW w Warszawie 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin 

22 listopada 2016 roku, godz. 9
00

, Sala multimedialna w Budynku Dziekanii 

(Dom Biskupa) w Łowiczu 

II termin 

20 kwietnia 2017 roku, godz. 14
00

, Sala multimedialna w Budynku Dziekanii 

(Dom Biskupa) w Łowiczu 

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

 

Nr formy:  95 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „KOT, czyli Katechetom  

O Teatrze” 
Adresaci:  Nauczyciele religii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Zakres tematyczny:   

- Rola elementów dramy i form teatralnych w wychowaniu do wiary. 

- Praktyczne zastosowanie technik dramowych i teatralnych. 

- Aktywizacja uczestników w celu interioryzacji prezentowanych wartości. 

Kierownik formy: ks. mgr lic. Kamil Goc nauczyciel – konsultant ds. katechezy 

w WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: ks. mgr lic. Kamil Goc – konsultant ds. katechezy  

w WODN w Skierniewicach. 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 29 listopada 2016 roku, godz. 14
00

, Sala 

multimedialna w Budynku Dziekanii (Dom Biskupa) w Łowiczu 

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

 

Nr formy:  96 

Rodzaj formy i tytuł:  Konferencja w ramach IX Kiermaszu Edukacyjnego  

w Skierniewicach „Nowe pomysły dydaktyczno-metodyczne na lekcji religii 

w szkole” 
Adresaci:  Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Prezentacja nowych metod i środków dydaktycznych (książki, filmy, gry). 

- Metodyka pracy z nowymi pomocami dydaktycznymi. 
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Kierownik  formy:  ks. mgr lic. Kamil Goc nauczyciel –  konsultant ds. 

katechezy w WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Agnieszka Szymańska, ks. mgr lic. Kamil Goc  

Liczba godzin:  4 

Koszt:  nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 25 marca 2017 roku, godz. 10
00

, WODN  

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  97 

Rodzaj formy i tytuł:  Konferencja z lekcją otwartą „Ewangelizacyjne 

zadania lekcji religii w świetle programu duszpasterskiego Idźcie i głoście” 

Adresaci:  Nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny: 

- Katecheza wobec wyzwań Nowej Ewangelizacji.  

- Odpowiedź człowieka na Boże wezwanie do ewangelizacji. 

- Jak głosić Chrystusa w szkole?  

Kierownik formy:  ks. mgr lic. Kamil Goc nauczyciel – konsultant ds. katechezy 

w WODN w Skierniewicach. 

Osoby prowadzące:  Małgorzata Kozłowska – nauczyciel religii w Zespole 

Szkół im. Księdza Stanisława Konarskiego w Skierniewicach; Agnieszka 

Szymańska, ks. dr Piotr Karpiński – dyrektor Zespołu Szkół im. Księdza 

Stanisława Konarskiego w Skierniewicach, wykładowca filozofii WSD 

w Łowiczu 

Liczba godzin:  4 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 30 marca 2017 roku, godz. 9
30

, Zespół Szkół  

im. Księdza Stanisława Konarskiego w Skierniewicach, ul. Ks. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego 12 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04, wew. 201 
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EDUKACJA EKONOMICZNA, DORADZTWO ZAWODOWE, 

SZKOLNICTWO ZAWODOWE 

 
Nr formy:  98 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna „Obowiązki nauczyciela 

szkoły ponadgimnazjalnej wynikające z przepisów prawa oświatowego” 

Adresaci:  Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych  

Zakres tematyczny:   

- Aktualnie obowiązujące akty prawne związane z pracą nauczyciela szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

- Zadania nauczycieli w zakresie planowania procesu dydaktycznego w roku 

szkolnym 2016/2017. 

- Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie kształcenia ustawicznego. 

- Oferta Wydawnictw Oświatowych dla szkół ponadgimnazjalnych.  

Kierownik formy:  Agata Lipska – doradca metodyczny  ds. przedmiotów 

zawodowych WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące:  Agata Lipska  

Liczba godzin: 5 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  7 września 2016 roku, godz. 14
30

, Zespół Szkół 

- Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej,  

ul. Zwolińskiego 46 

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

 

Nr formy:  99 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium „Rozwój poradnictwa zawodowego 

w powiatach łowickim, rawskim i skierniewickim – działania Zespołu” 

Adresaci:  Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, szkolni doradcy zawodowi, 

doradcy zawodowi wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Organizacja działań w roku szkolnym 2016/2017. 

- Dyskusja na temat problemów i wyzwań, na które napotykają ww. w swojej 

pracy. 

Kierownik formy:  Ryszard Ogonowski – doradca metodyczny ds. języka 

polskiego, bibliotekoznawstwa oraz doradztwa zawodowego WODN 

w Skierniewicach  

Osoby prowadzące:  Ryszard Ogonowski  

Liczba godzin:  3 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: I spotkanie - 12 września 2016 roku, godz. 9
00

, 

II spotkanie czerwiec 2017 roku 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  bez zgłoszeń 
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Nr formy:  100 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Co nowego w kształceniu zawodowym?” 

Adresaci:  Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 

zawodowe oraz wszyscy zainteresowani planowaniem ścieżki edukacyjno-

zawodowej ucznia 

Zakres tematyczny:   

- Istota planowanych zmian w kształceniu zawodowym. 

- Ogólne tendencje i podstawy prawne organizacji kształcenia praktycznego. 

- Konsekwencje, korzyści i potencjalne trudności wynikające  

z wprowadzonych zmian w kształceniu zawodowym. 

- Zadania nauczycieli i dyrektorów szkół związane z przygotowaniem  

do wdrażania zmian w organizacji i realizacji kształcenia w zawodach. 

Kierownik formy:  Agata Lipska – doradca metodyczny ds. przedmiotów 

zawodowych 

Osoby prowadzące:  Agata Lipska  

Liczba godzin: 5 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  6 października 2016 roku, godz. 14
30

, Zespół 

Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, 

ul. Zwolińskiego 46 

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

 

Nr formy:  101 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 

Kariery „Bądź autorem własnej kariery” 

Adresaci:  Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, szkolni doradcy zawodowi, 

doradcy zawodowi, dyrektorzy wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Doradztwo zawodowe. 

- Wybór kariery edukacyjno – zawodowej. 

- Powiązanie rynku pracy ze szkolnictwem. 

-  Lokalne działania na rzecz partnerstwa w poradnictwie zawodowym. 

Kierownik formy:  Ryszard Ogonowski – doradca metodyczny ds. języka 

polskiego, bibliotekoznawstwa oraz doradztwa zawodowego WODN 

w Skierniewicach  

Osoby prowadzące:  specjaliści z WUP, PUP i inni zaproszeni prelegenci.  

Liczba godzin:  5 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 20 października 2016 roku, godz. 10
00, 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, ul. Batorego 64F 

Zgłoszenia do:  bez zgłoszeń 
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Nr formy:  102 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Nowoczesny proces kształcenia 

w szkole zawodowej” 

Adresaci: Nauczyciele i dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe 

Zakres tematyczny:   

- Kształcenie zawodowe w świetle obowiązującego prawa.  

- Kształcenie modułowe i dualne w Polsce i na świecie. 

- Organizacja procesu uczenia się - rola nauczyciela i jego odpowiedzialność 

w nowoczesnym systemie kształcenia. 

- Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły w aspekcie 

przygotowania praktycznego uczniów. 

- Perspektywy rozwoju kształcenia zawodowego. 

Kierownik formy:  Agata Lipska – doradca metodyczny ds. przedmiotów 

zawodowych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Agata Lipska  

Liczba godzin:  10 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  październik 2016 roku, (po zebraniu grupy) 

Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 

Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46 

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

Uwagi: Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w szkole na terenie innej 

miejscowości  

 

Nr formy:  103 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Zasady realizacji projektów 

dla szkół współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-

2020” 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół przygotowujący się do 

wdrożenia projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WŁ  

Zakres tematyczny:   

- Dokumenty programowe i akty prawne obowiązujące podczas realizacji 

projektów w nowej perspektywie finansowej (2014-2020). 

- Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. 

- Obowiązki beneficjenta podczas realizacji projektu w zakresie: 

 zatrudniania personelu projektu 

 realizacji i dokumentowania działań w ramach projektu 

 monitorowania osiąganego poziomu wskaźników 

 sprawozdawczości, rozliczenia projektu 

 oceny kwalifikowalności wydatków 

 zasad promocji i oznakowania projektu 

 zachowania trwałości projektu 

- Zasady współpracy w zespole projektowym. 
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Kierownik formy:  Agata Lipska – doradca metodyczny ds. przedmiotów 

zawodowych WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące:  Agata Lipska  

Liczba godzin:1  

Koszt: 40zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: listopad 2016 roku (po zebraniu grupy)  

od godz.14
15

, Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46 

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

Uwagi: Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w szkole na terenie innej 

miejscowości  

 

Nr formy:  104 

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

Moodle „Rola szkoły w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej 

ucznia” 
Adresaci:  Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, szkolni doradcy zawodowi, 

doradcy zawodowi wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Zakres tematyczny:   

- Koncepcja pracy doradcy zawodowego – pomoc w planowaniu kariery 

edukacyjnej i zawodowej ucznia. 

- Oferta edukacyjna szkół z punktu widzenia rynku pracy. 

- Pomoc w dokonywaniu wyboru w zakresie edukacji, kształcenia i zawodu. 

- Planowanie kariery zawodowej w programach nauczania – rola instytucji 

wspomagających. 

- Poradnictwo zawodowe jako składnik tematyczny większości lub 

wszystkich przedmiotów. 

- Wykorzystanie Internetu do poszukiwania informacji o rynku pracy 

i zawodach.  

Kierownik formy:  Ryszard Ogonowski – doradca metodyczny ds. języka 

polskiego, bibliotekoznawstwa oraz doradztwa zawodowego WODN 

w Skierniewicach  

Osoby prowadzące:  Ryszard Ogonowski  

Liczba godzin:  10 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  listopad 2016 roku (po zebraniu 15 osobowej 

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

(należy podać e-mail) 
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WYCHOWANIE FIZYCZNE, EDUKACJA 

PROZDROWOTNA, PROMOCJA ZDROWIA, EDUKACJA 

DLA BEZPIECZEŃSTWA 
 

Nr formy:  105 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna „Bezpieczeństwo uczniów 

w szkole – organizacja krajoznawstwa i turystyki: Zapewniania uczniom 

bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce” 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Uregulowania prawne dotyczące organizacji krajoznawstwa i turystyki 

szkolnej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. 

- Zapewnianie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu 

w szkole lub placówce. 

- Wypadki w szkole. 

- Dobre praktyki.  

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant ds. 

promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach; e-mail: 

m.pz@poczta.onet.pl  

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek 

Liczba godzin: 3 

Koszt: nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin 

19 września 2016 roku, godz. 15
00

, Gimnazjum nr 1 w Rawie Maz., 

ul. Kościuszki 19 

II termin 

20 września 2016 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 

64D 

III termin 

21 września 2016 roku, godz. 15
00

, Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu, 

ul. Stanisławskiego 31A 

IV termin 

22 września 2016 roku, godz. 15
00

, Zespół Szkół Publicznych w Błędowie 

V termin 

27 września 2016 roku, godz. 14
00

, Zespół Szkół w Sadkowicach 

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

 

Nr formy:  106 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Emisja głosu w pracy 

nauczyciela” 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych 

Zakres tematyczny: 

mailto:m.pz@poczta.onet.pl
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- Budowa i funkcjonowanie narządu głosu. 

- Czynniki sprzyjające powstawaniu zaburzeń głosu. 

- Ćwiczenia praktyczne z zakresu: prawidłowego oddychania i prawidłowej 

fonacji. 

- Ćwiczenia  artykulacji  (ćwiczenia dykcyjne). 

- Patologie aparatu głosowego. 

- Niezbędne zasady higieny głosu. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant ds. 

promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach; e-mail: 

m.pz@poczta.onet.pl  

Osoby prowadzące: Alina Marzena Wesołowska – terapeuta, Powiatowa 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 3 października 2016 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

Uwaga: na zajęcia proszę ze sobą zabrać: karimatę, lusterko, wygodny strój 

sportowy. 

 

Nr formy:  107 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Program Szkoła Promująca Zdrowie” 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Geneza Programu. 

- Cechy odróżniające szkołę promującą zdrowie od szkoły podejmującej 

działania (aktywnej) na rzecz zdrowia. 

- Współpraca z rodzicami. 

- Działania szkoły promującej zdrowie wynikające ze współpracy 

ze środowiskiem lokalnym. 

- Dobre praktyki.  

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach; e-mail: 

m.pz@poczta.onet.pl  

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek 

Liczba godzin: 10 

Koszt: nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 4, 10 października 2016 roku, godz. 14
00

, 

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

Możliwa organizacja szkolenia w Rawie Maz., Białej Rawskiej, Skierniewicach.    

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04 wew. 201 
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Nr formy:  108 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Planowanie w Szkole Promującej 

Zdrowie” 
Adresaci:  Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych 

Zakres tematyczny:   

- Diagnoza w planowaniu edukacji zdrowotnej. 

- Jak dobrze przygotować diagnozę? 

- Budowanie programu promocji zdrowia. 

- Ewaluacja edukacji zdrowotnej w szkole. 

Kierownik  formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant ds. 

promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach; e-mail: 

m.pz@poczta.onet.pl  

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek  

Liczba godzin: 30 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 12 października 2016 roku, godz. 14
00

, 

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

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

Uwaga: Obowiązkowy udział dwóch przedstawicieli szkół/placówek 

oświatowych posiadających Certyfikaty Szkoła Promująca Zdrowie oraz 

przygotowujących się do uzyskania Akcesu Regionalnego 

 

Nr formy:  109 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium „Zaprezentuj swoje działania 

z PowerPoint” 

Adresaci:  Nauczyciele przedszkoli i szkół promujących zdrowie oraz inni 

zainteresowani tematyką szkolenia 

Zakres tematyczny:   

- Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych. 

- Budowanie prezentacji ilustrującej działania przedszkola/szkoły 

w PowerPoint z wykorzystaniem: grafiki, obiektów SmartArt i wykresów. 

- Modyfikowanie grafiki w celu zastosowania jej w prezentacji. 

- Pokaz przygotowanych materiałów – przykłady dobrych praktyk 

nauczycielskich. 

Kierownik formy:  Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Jolanta Hysz 

Liczba godzin:  20 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  28 listopada i 8 grudnia 2016 roku, godz. 15
00

, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04 wew. 201 
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Nr formy: 110 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Autoewaluacja w Szkole Promującej 

Zdrowie” 
Adresaci:  Nauczyciele wszystkich typów szkół promujących zdrowie 

Zakres tematyczny:   

- Zmiany w Szkole Promującej Zdrowie. Nowe standardy i narzędzia 

do autoewaluacji działań. Propozycja kodowania wyników ankiet. 

- Oczekiwane efekty działań.  

- Cele i przedmiot autoewaluacji. 

- Metody, techniki i narzędzia badawcze. 

- Raport końcowy z autoewaluacji. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant ds. 

promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach; e-mail: 

m.pz@poczta.onet.pl  

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek  

Liczba godzin: 10 

Koszt: nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 9, 14 listopada 2016 roku, godz. 14
00

, Biblioteka 

Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2  

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

Uwaga: Obowiązkowy udział dwóch przedstawicieli szkół/placówek 

oświatowych posiadających Certyfikaty Szkoła Promująca Zdrowie.  

 

Nr formy:  111 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Zdrowe żywienie i aktywność 

fizyczna w szkole” 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Diagnoza, planowanie i ewaluacja działań z zakresu zdrowego żywienia 

i aktywności fizycznej. 

- Narzędzia badawcze. 

- Przygotowanie raportu końcowego. 

- Dobre praktyki.  

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant ds. 

promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach; e-mail: 

m.pz@poczta.onet.pl  

Osoby prowadzące: specjaliści danej dziedziny 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 6 i 8 marca 2017 roku, godz. 13
00

, Biblioteka 

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

Możliwa organizacja szkolenia w Rawie Maz., Białej Rawskiej, Skierniewicach.  

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04, wew. 201 
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Nr formy:  112 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Ruch i zdrowe żywienie w szkole” 

Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek 

oświatowych 

Zakres tematyczny:   

- Zasady sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych. 

- Wymagania w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia 

zbiorowego. 

- Rola aktywności fizycznej w prawidłowym rozwoju dziecka/ucznia.  

- Cele i założenia europejskiego projektu HEPS (Healthy Eating and Physical 

Activity in Schools). 

- Dobre praktyki: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu, Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie, Szkoła Podstawowa nr 3 

w Głownie, Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach; e-mail: 

m.pz@poczta.onet.pl  

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek  

Liczba godzin: 5 

Koszt: nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 23 marca 2017 roku, godz. 13
00

, Szkoła 

Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie,  ul. Karasicka 35  

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

 

Nr formy:  113 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący „Szkolenie przygotowujące nauczycieli 

do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy” 
Adresaci: Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa oraz inni zainteresowani 

tematyką szkolenia 

Zakres tematyczny:  

Zgodny z ramowym programem i planem szkolenia przygotowującego nauczycieli do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia,   

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant ds. 

promocji zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach; e-mail: 

m.pz@poczta.onet.pl  

Osoby prowadzące: specjaliści danej dziedziny 

Liczba godzin: 34 

Koszt: 500 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: październik 2016 r. – sierpień 2017 r., Łowickie 

Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, 

ul. Ułańska 2  

Zgłoszenia telefoniczne do: WODN w Skierniewicach – tel. 046 / 833-20-04 

mailto:m.pz@poczta.onet.pl
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Uwaga:  

1. Szkolenie realizowane w ciągu jednego tygodnia, w tym sobota, niedziela. 

2. Szkolenie kończy się egzaminem w formie sprawdzianu testowego 

i sprawdzianu praktycznego. Do egzaminu może przystąpić osoba, która 

odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem 

szkolenia. 

3. Ze względu na czynny udział uczestników w zajęciach, prosimy 

o przyniesienie obuwia i stroju sportowego. 
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UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE I PSYCHOLOGICZNE 

ORAZ SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE 

 
Nr formy:  114 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium „Jak skutecznie organizować pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole?” 

Adresaci:  Nauczyciele wychowawcy 

Zakres tematyczny:   

- Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w świetle nowych regulacji prawnych. 

- Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkole. 

- Rodzaje zajęć organizowanych dla uczniów o  indywidualnych potrzebach  

- rozwojowych i edukacyjnych. 

- Planowanie i koordynowanie pomocy organizowanej w szkole. 

- Dokumentowanie udzielania uczniom pomocy psychologiczno –

pedagogicznej. 

Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel – konsultant ds. wychowania 

WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące:  Marek Rawski 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   

I termin 

16 września 2016 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D 

II termin 

23 września 2016 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

III termin 

28 września 2016 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 

64D 

IV termin 

30 września 2016 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

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

 

Nr formy:  115 

Rodzaj formy i tytuł:  Kurs doskonalący „Opracowanie, monitoring 

i ewaluacja działań wychowawczych i profilaktycznych” 

Adresaci:  Nauczyciele wychowawcy, wszyscy zainteresowani tematyką 

Zakres tematyczny:   

- Plan działań wychowawczych, a Program Wychowawczy szkoły. 

- Zasady opracowania planu działań wychowawczych.   
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- Określenie obszarów działania, zadań, sposobów realizacji działań 

wychowawczych i profilaktycznych. 

- Plan działań wychowawcy w zakresie szkolnego programu profilaktyki. 

- Efekty oddziaływań wychowawczych. 

- Monitorowanie i ewaluacja /badanie skuteczności wdrożonych działań/ 

Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel – konsultant ds. wychowania 

WODN w Skierniewicach  

 Osoby prowadzące:  Marek Rawski 

Liczba godzin:  15 

Koszt:  60 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  21, 27, 29 września 2016 roku, godz. 15
00

, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  116 

Rodzaj formy i tytuł:  Konferencja „Vademecum wychowawcy” 

Adresaci:  Wychowawcy klas, wychowawcy klas z małym stażem 

Zakres tematyczny:   

- Powinności wychowawcze nauczyciela. 

- Teczka wychowawcy klasowego. 

- Plan pracy wychowawcy klasy. 

- Ciekawa i twórcza lekcja wychowawcza/propozycje lekcji 

wychowawczych, opracowania scenariuszy zajęć. 

- Profilaktyka w pracy wychowawcy klasowego. 

- Rodzic partnerem wychowawcy klasowego, partnerstwo 

w wychowywaniu ucznia. 

- Doradztwo zawodowe, jak wspierać ucznia w zakresie planowania 

przyszłej kariery zawodowej. 

- Biblioteka wychowawcy. 

Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel – konsultant ds. wychowania 

WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące:  Marek Rawski 

Liczba godzin:  3 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   

I termin 

22 września 2016 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 

64D 

II termin 

3 października 2016 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna 

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

III termin 
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24 października 2016 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna 

w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

IV termin 

26 października 2016 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna 

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

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

 

Nr formy: 117 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Kształcenie specjalne 

w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych” 

Adresaci:  Nauczyciele szkół ogólnodostępnych i integracyjnych 

Zakres tematyczny:  Obowiązki szkoły wobec dziecka posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

- Diagnoza potrzeb i możliwości uczniów objętych kształceniem specjalnym 

 podstawą opracowania IPET. 

- Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności- konstruowanie programów 

Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel – konsultant ds. organizacji 

i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Jolanta Kołodziejska – specjalista w zakresie pedagogiki 

specjalnej 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 4 października 2016 roku, godz. 14
00

,
 
 WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 
Nr formy:  118 

Rodzaj formy i tytuł:  Konferencja metodyczna „Rozwiązywanie konfliktów 

szkolnych drogą mediacji i negocjacji” 
Adresaci:  Kadra kierownicza szkół, nauczyciele, pedagodzy szkolni, wszyscy 

zainteresowani tematyką 

Zakres tematyczny:   

- Wprowadzenie do problematyki mediacji i negocjacji (definicja pojęć: 

mediacja, negocjacja; etapy procesów mediacyjnych). 

- Konflikt szkolny - jego przyczyny, mechanizmy eskalacji  oraz skutki. 

- Mediacje i negocjacje  jako skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów 

szkolnych. 

 Kierownik formy:  Teresa Szczepańska nauczyciel – konsultant ds. mediacji 

i negocjacji szkolnych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Teresa Szczepańska 

Liczba godzin:  4 

Koszt:  nieodpłatnie 



 
 

INFORMATOR FORM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO WODN w Skierniewicach: IX 2016 r. - VIII 2017 r. 

 

76 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin 

4 października 2016 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna 

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

II termin 

5 października 2016 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna 

w Skierniewicach  Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

III termin 

7 października 2016 roku, godz. 14
00

, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 

64D 

IV termin 

25 października 2016 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna 

w Skierniewicach  Filia w Brzezinach ul. Konstytucji 3 Maja 5 

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

 

Nr formy:  119 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Techniki modyfikacji 

zachowania u dzieci nieposłusznych” 
Adresaci:  Nauczyciele edukacji przedszkolnej  

Zakres tematyczny:   

- Zapoznanie z podstawowymi zasadami uczenia się przez dzieci. 

- Nauka tworzenia modelu ABC sytuacji zachowań trudnych. 

- Przegląd metod wzmacniania i wygaszania wybranego zachowania. 

Kierownik formy:  Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek 

Osoby prowadzące:  Małgorzata Wrzodak, Paulina Popłońska – psycholog  

z przygotowaniem pedagogicznym, specjalista z zakresu terapii behawioralnej, 

arteterapeuta 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  18 października 2016 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy: 120 

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

„Nauczanie przez badanie i odkrywanie, czyli ciekawe pomysły na 

zastępstwo i lekcje wychowawcze” 

Adresaci:  Nauczyciele zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:   

- Kompetencje kluczowe: Wykorzystanie eksperymentu, doświadczeń 

i innych aktywnych metod nauczania na I i II etapie edukacyjnym: 

- Ciecz nieniutonowska. 
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- 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:  17 października – 4 listopada 2016 roku, godz. 

15
00

 

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

beatakrokocka@wp.pl 

 

Nr formy:  121 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium  „Wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole – organizacja 

i realizacja procesu  edukacji” 

Adresaci:  Nauczyciele, wychowawcy 

Zakres tematyczny:   

- Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

- Diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie ich poczucia bezpieczeństwa. 

- Organizacja procesu edukacji poprzez dostosowanie wymagań. 

- Jak realizować zadania wynikające z orzeczeń i opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel – konsultant ds. wychowania 

WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące:  Marek Rawski 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  20 października 2016 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy: 122 

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

„Szkoła sprzyjająca dziecku: Zdolni, utalentowani twórczy – praca 

z uczniem zdolnym i uzdolnionym” 
Adresaci:  Nauczyciele zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:   

 Definicje zdolności.  

 Jak rozpoznać dziecko zdolne?  

mailto:beatakrokocka@wp.pl
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 Formy i metody pracy sprzyjające indywidualizacji pracy z dzieckiem. 

 Wspieranie zdolności specjalnych, jak i słabszych stron funkcjonowania 

dziecka. 

 Indywidualne programy motywacyjne. 

 Model pracy z uczniem zdolnym w szkole ponadgimnazjalnej. 

 Motywowanie uczniów a motywy uczenia się. 

 Nauczanie wielozmysłowe. 

 Kreatywność składnikiem pracy z dzieckiem zdolnym. 

 Stymulowanie twórczego myślenia u dzieci. 

 Nowa rola nauczyciela w pracy z dzieckiem zdolnym. 

 Zajęcia pozalekcyjne zdolnego dziecka. 

 Narzędzia do badania predyspozycji i uzdolnień. 

 Instytucje wspierające ucznia zdolnego. 

 Model pracy z uczniem zdolnym. 

 Przykłady, dobre praktyki. 

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:  26 października – 17 listopada 2016 roku, 

godz. 15
00

 

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

beatakrokocka@wp.pl 

 

Nr formy:  123 

Rodzaj formy i tytuł:  Konsultacje zbiorowe „Zasady opracowania programu 

wychowawczego i profilaktyki” 

Adresaci:  Nauczyciele wychowawcy, wszyscy zainteresowani tematyką 

Zakres tematyczny:   

- Zasady tworzenia programu wychowawczego. 

- Szkolny program profilaktyki /SPP/ a program profilaktyczny. 

- Dlaczego i po co konstruujemy SPP? 

- Uwarunkowania wyjściowe dla konstruowania SPP. 

- Fazy tworzenia SPP (wstępnej identyfikacji, diagnozy, konceptualizacji  

- programu). 

- Sformułowanie istoty szkolnego programu profilaktyki /określenie celu, 

zadań,  struktury i treści programu, sposobu realizacji. 

- Określenie strategii ewaluacyjnej. 

 Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel – konsultant ds. wychowania 

WODN w Skierniewicach  

 Osoby prowadzące:  Marek Rawski 

mailto:beatakrokocka@wp.pl
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Liczba godzin:  4 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   

I termin 

3 listopada 2016 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

II termin 

12 stycznia 2017 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

III termin 

4 kwietnia 2017 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  124 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Mediacje i negocjacje szkolne 

drogą zredukowania konfliktów rówieśniczych” 
Adresaci:  Kadra kierownicza szkół, nauczyciele, pedagodzy szkolni, wszyscy 

zainteresowani tematyką 

Zakres tematyczny: 

- Mediator i jego rola w procesie mediacyjnym. 

- Komunikacja interpersonalna i jej wpływ na porozumiewanie się. 

- Praktyczne wykorzystanie procedur mediacji i negocjacji do rozwiązywania   

konfliktów rówieśniczych. 

Kierownik formy:  Teresa Szczepańska nauczyciel – konsultant ds. mediacji 

i negocjacji szkolnych 

Osoby prowadzące:  Teresa Szczepańska 

Liczba godzin:  10 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin 

3 listopada i 13 grudnia 2016 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna 

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

II termin 

15 i 21 marca 2017 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna 

w Skierniewicach  Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

III termin 

14 grudnia 2016 roku i 22 lutego 2017 roku,  godz. 14
00

,
 Biblioteka 

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

IV termin 

15 grudnia 2016 roku i 7 lutego 2017 roku, godz. 14
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04 wew. 201 
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Nr formy:  125 

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

„Radzenie sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych” (Zadanie 

z Programu Rządowego  „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” wdrażanego przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015  r. w sprawie zakresu i form prowadzenia 

w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1249)  

Adresaci: Nauczyciele, zespoły nauczycieli  wszystkich typów szkół i placówek 

oświatowych 

Zakres tematyczny:   

- Przejawy trudnych i prowokacyjnych zachowań uczniów. 

- Motywy trudnych i prowokacyjnych zachowań uczniów. 

- Radzenie sobie z trudnymi i 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:  40 

Koszt:  40 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  15 listopada – 19 grudnia 2016 roku, platforma 

Moodle WODN w Skierniewicach 

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

 

Nr formy:  126 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Jak radzić sobie z uczniem 

z ADHD w szkole” 
Adresaci:  Nauczyciele szkół podstawowych  

Zakres tematyczny:   

- Charakterystyka ucznia z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. 

- Ćwiczenia w określaniu funkcji wybranych zachowań.  

- Tworzenie kontraktów behawioralnych – przykłady. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Małgorzata Wrzodak, Paulina Popłońska – psycholog  

z przygotowaniem pedagogicznym, specjalista z zakresu terapii behawioralnej, 

arteterapeuta 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  15 listopada 2016 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04 wew. 201 
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Nr formy:  127 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Zasady nauczania dziecka 

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 
Adresaci:  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Zakres tematyczny:   

- Charakterystyka  zachowania ucznia z autyzmem. 

- Zapoznanie z funkcjonowaniem poznawczym dzieci (mocne i słabe strony). 

- Nauka modyfikacji zachowania ucznia w trakcie procesu nauczania. 

Kierownik formy:  Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Małgorzata Wrzodak, Paulina Popłońska – psycholog 

z przygotowaniem pedagogicznym, specjalista z zakresu terapii behawioralnej, 

arteterapeuta  

Liczba godzin:  5 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  29 listopada 2016 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  128 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium „Poczucie humoru jako sposób na 

zażegnanie sporów” 
Adresaci:  Nauczyciele, pedagodzy szkolni, wszyscy zainteresowani tematyką  

Zakres tematyczny:   

- Kodeks honorowy mądrego śmiechu. 

- Humor inspirujący i niekonstruktywny, jak  ich rozróżniać i świadomie  

wykorzystywać w relacjach międzyludzkich? 

- Poczucie humoru jako element osobowości nauczyciela. 

Kierownik formy:  Teresa Szczepańska nauczyciel – konsultant ds. mediacji 

i negocjacji szkolnych 

Osoby prowadzące:  Teresa Szczepańska 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  1 lutego 2017 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

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

 

Nr formy:  129 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Agresja psychiczna i relacyjna 

– sposoby zapobiegania i monitorowania zachowań agresywnych” 

Adresaci:  Nauczyciele wychowawcy 

Zakres tematyczny:   

- Agresja a przemoc. 
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- Formy występowania agresji i przemocy. 

- Trzypoziomowy proces zapobiegania agresji w szkole. 

- Konsekwencje agresji i przemocy. 

- Jak zapobiegać agresji, jak działać? 

- Interwencja - działania reaktywne. 

- System przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. 

Kierownik formy: Marek Rawski nauczyciel – konsultant ds. wychowania 

WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące:  Marek Rawski 

Liczba godzin:  10 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  2, 9 lutego 2017 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  130 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium „Jak konstruktywnie rozmawiać  

z rodzicami”  
Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, wszyscy 

zainteresowani tematyką 

Zakres tematyczny:   

- Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z rodzicami 

- Trudne zachowania rodziców w rozmowach z nauczycielem. 

- Budowanie relacji nauczyciela z rodzicami sprzyjającej konstruktywnemu 

rozwiązywaniu spornych spraw. 

- Wykorzystanie umiejętności mediacyjnych i negocjacyjnych przy 

współpracy z rodzicami. 

Kierownik formy:  Teresa Szczepańska nauczyciel – konsultant ds. mediacji 

i negocjacji szkolnych 

Osoby prowadzące:  Teresa Szczepańska 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin 

14 lutego 2017 roku, godz. 14
00

,  WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

II termin 

9 marca 2017 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D 

III termin 

29 marca 2017 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

IV termin 
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4 kwietnia 2017 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

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

 

Nr formy:  131 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Tutoring jako narzędzie 

nowoczesnej edukacji” 

Adresaci:  Psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Tutoring czym jest i skąd się wywodzi.  

- Tutoring rozwojowy a tutoring akademicki.  

- Wykorzystanie tutoringu w pracy z dzieckiem zdolnym i z problemami 

edukacyjnymi i wychowawczymi.  

- Autoocena predyspozycji tutorskich.  

- Planowanie procesu tutorskiego.  

Kierownik formy:  Jolanta Hysz nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Jolanta Wasilewska – mgr wychowania przedszkolnego 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  17 lutego 2017 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  132 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Wsparcie dziecka z objawami 

depresji w szkole” 
Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych, wszyscy zainteresowani tematyką  

Zakres tematyczny:   

- Zrozumienie objawów depresji.  

- Tworzenie kontraktu na życie. 

- Tworzenie strategii pomocy dziecku i jego rodzicom. 

Kierownik formy:  Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek 

Osoby prowadzące:  Małgorzata Wrzodak, Paulina Popłońska – psycholog 

z przygotowaniem pedagogicznym, specjalista z zakresu terapii behawioralnej, 

arteterapeuta  

Liczba godzin:  5 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  14 marca 2017 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04 wew. 201 
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Nr formy:  133 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Zrozumieć ucznia z Zespołem 

Aspergera” 
Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych, wszyscy zainteresowani tematyką  

Zakres tematyczny:   

- Omówienie deficytów społecznych wpływających na zachowanie dziecka 

z Zespołem Aspergera. 

- Omówienie deficytów poznawczych wpływających na proces uczenia się 

ucznia z Zespołem Aspergera. 

- Omówienie strategii motywacyjnych adekwatnych dla ucznia z Zespołem 

Aspergera. 

Kierownik formy:  Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek 

Osoby prowadzące:  Małgorzata Wrzodak, Paulina Popłońska – psycholog  

z przygotowaniem pedagogicznym, specjalista z zakresu terapii behawioralnej, 

arteterapeuta 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  28 marca 2017 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy: 134 

Rodzaj formy i tytuł:  Konferencja metodyczna (w ramach wspomagania 

szkół i placówek) „Trzy wymiary edukacji: Współpraca z rodzicami; Praca 

z grupą szkolną; Ocenianie kształtujące” 

Adresaci:  Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Zakres tematyczny:   

I Moduł stacjonarny – Konferencja metodyczna 

  1. Roszczeniowi rodzice 

  2. Ocenianie kształtujące 

  3. Praca z grupą 

  4. Platforma MOODLE miejscem edukacji nauczycieli 

II Warsztaty metodyczne pokonferencyjne e-learning na Platformie MOODLE 

WODN w Skierniewicach: 

Ad.1 Roszczeniowi rodzice: 

- Rozwiązywanie konfliktów w szkole. 

- Mediacja szkolna i mediacja rówieśnicza. 

- Dobre praktyki, wymiana doświadczeń. 

Ad. 2 Ocenianie kształtujące: 

- Cele lekcji 

- Kryteria oceniania 

- Pytania kluczowe 
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- Ocena koleżeńska i samoocena uczniowska 

Ad. 3 Praca z grupą: 

- Klasa jako grupa społeczna 

- Integracja zespołu klasowego 

- Metody i techniki pracy z grupą 

- Dynamika procesów grupowych w pracy wychowawcy  

Kierownik formy:  dr Beata Krokocka nauczyciel – konsultant ds. animacji pracy 

twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Ryszard Ogonowski, dr Beata Krokocka - 

konsultanci WODN w Skierniewicach 

Liczba godzin:  2 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: zgodnie z harmonogramem 

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

beatakrokocka@wp.pl, e.masny@op.pl   

 

Nr formy:  135 

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

(w ramach wspomagania szkół i placówek) „Trzy wymiary edukacji – 

współpraca z rodzicami” 

Adresaci:  Nauczyciele wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

- Jak dobrze rozpocząć rozmowę z rodzicem? 

- Jak nawiązać więź z rodzicem? 

- Awangardowa perswazja skutecznym narzędziem współpracy z rodzicem. 

- Jak przyjmować skargę od rodzica? Taktyka czterech kroków. 

- Ukryte techniki wywierania wpływu na rodzica. 

- Przyjmowanie i wyrażanie krytyki. Techniki przyjmowania krytyki. 

- Techniki manipulacji i obrony przed nią. 

- Jak łagodzić konflikty i prowadzić mediacje. 

- Magiczne recepty, czyli metody, które działają zawsze. 

Kierownik formy:  Ryszard Ogonowski – doradca metodyczny ds. języka 

polskiego, bibliotekoznawstwa oraz doradztwa zawodowego WODN 

w Skierniewicach  

Osoby prowadzące:  Ryszard Ogonowski  

Liczba godzin:  20 

Koszt:  20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu 15 osobowej grupy 

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

bezpośrednio na stronie http://www.wodnmood.aplus.pl/   
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 Nr formy: 136 

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

Moodle (w ramach wspomagania szkół i placówek) „Trzy wymiary 

edukacji: Praca z grupą szkolną” 
Adresaci:  Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Zakres tematyczny:   

- Klasa jako grupa społeczna. 

- Integracja zespołu klasowego. 

- Metody i techniki pracy z grupą. 

- Dynamika procesów grupowych w pracy wychowawcy.  

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: po zebraniu grupy 

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

beatakrokocka@wp.pl 

 

Nr formy: 137 

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

Moodle (w ramach wspomagania szkół i placówek) „Trzy wymiary 

edukacji: Ocenianie kształtujące” 
Adresaci:  Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Zakres tematyczny:   

- Cele lekcji. 

- Kryteria oceniania. 

- Pytania kluczowe. 

- Ocena koleżeńska i samoocena ucznia. 

Kierownik formy:  Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące:  Elżbieta Masny  

Liczba godzin:  20  

Koszt:  20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy 

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

Elżbieta Masny 795 571 674 

 

Nr formy:  138 

Rodzaj formy i tytuł:  Konferencja metodyczna (w ramach wspomagania 

szkół i placówek) „Edukacja na miarę XXI wieku” 

Adresaci:  Nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek 

oświatowych zainteresowani problematyką konferencji 

mailto:beatakrokocka@wp.pl
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Zakres tematyczny: 

- Nowoczesne metody i techniki dydaktyczne w procesie kształcenia. 

- Twórczo i nieszablonowo na lekcji, czyli rozwijamy kompetencje 

kreatywne. 

- Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. 

- Platforma MOODLE  miejscem edukacji nauczycieli.  

Zakres merytoryczny poszczególnych modułów realizowany w formie 

warsztatów metodycznych pokonferencyjnych e-learning na platformie 

MOODLE WODN Skierniewice w wymiarze 20 godzin:   

Ad. 1. Nowoczesne metody i techniki dydaktyczne w procesie kształcenia: 

Nowoczesne metody dydaktyczne (np. metoda tekstu przewodniego, flipped 

classroom, projekt edukacyjny - PBL, webquest, IBSE, peerlearning); 

Metody i techniki aktywizujące (wybór); 

Wykorzystanie programów i narzędzi ICT w pracy nowoczesnymi metodami 

Ad. 2. Twórczo i nieszablonowo na lekcji, czyli rozwijamy kompetencje 

kreatywne: 

Wspieranie zdolności poprzez techniki kreatywne; 

Gry i zabawy podnoszące kreatywność ucznia; 

Ćwiczenia kreatywne; 

Metody generowania twórczych rozwiązań (trening wybranych metod): 

 Kreatywność – wstęp do myślenia i działania bez schematów; 

kształtowanie postawy twórczej w szkole; 

 Mapy Myśli; 

 Metoda Walt’a Disney’a; 

 Metoda Ishikawy; 

 Burza mózgów. 

Ad. 3. Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 

Kształcenie uczniów ze SPE; 

Praca z uczniem ze SPE; 

Oczekiwania ucznia ze SPE; 

Możliwości i powinności szkoły. 

Kierownik formy:  Agnieszka Edyta Dąbrowska nauczyciel – konsultant ds. 

przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej WODN 

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Agnieszka Edyta Dąbrowska, Elżbieta Masny, dr Beata 

Krokocka 

Liczba godzin:  2 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  zamówienia dyrektorów szkół 

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

bezpośrednio Agnieszka Dąbrowska: szymonkad@op.pl  
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Nr formy:  139 

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

Moodle (w ramach wspomagania szkół i placówek) „Edukacja na miarę 

XXI wieku: Nowoczesne metody i techniki dydaktyczne w procesie 

kształcenia” 
Adresaci: Nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawcy zainteresowani 

ww. problematyką 

Zakres tematyczny:   

- Klasyfikacja metod nauczania 

- Nowoczesne metody dydaktyczne (np. metoda tekstu przewodniego, flipped 

classroom, projekt edukacyjny, webquest, IBSE, peerlearning) 

- Wybrane techniki aktywizujące i ich zastosowanie w pracy z uczniem 

- Wykorzystanie programów i narzędzi ICT w pracy nowoczesnymi metodami 

Kierownik formy:  Agnieszka Edyta Dąbrowska nauczyciel – konsultant ds. 

przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej WODN 

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Agnieszka Edyta Dąbrowska 

Liczba godzin:  20  

Koszt:  20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  po zebraniu grupy 

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

bezpośrednio Agnieszka Dąbrowska: szymonkad@op.pl  

 

Nr formy: 140 

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

Moodle (w ramach wspomagania szkół i placówek) „Edukacja na miarę 

XXI wieku: Twórczo i nieszablonowo na lekcji, czyli rozwijamy 

kompetencje kreatywne” 
Adresaci:  Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Zakres tematyczny:   

- Wspieranie zdolności poprzez techniki kreatywne. 

- Gry i zabawy podnoszące kreatywność ucznia. 

- Ćwiczenia kreatywne. 

- Metody generowania twórczych rozwiązań (trening wybranych metod): 

 Kreatywność – wstęp do myślenia i działania bez schematów, 

kształtowanie postawy twórczej w szkole; 

 Mapy Myśli; 

 Metoda Walt’a Disney’a; 

 Metoda Ishikawy; 

 Burza mózgów 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  

mailto:szymonkad@op.pl
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Liczba godzin:  20  

Koszt:  20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy 

Zgłoszenia do: sekretariatu WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04, 

wew. 201 lub beatakrokocka@wp.pl  

 

Nr formy: 141 

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

Moodle (w ramach wspomagania szkół i placówek) „Edukacja na miarę 

XXI wieku: Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi” 
Adresaci:  Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Zakres tematyczny:   

- Określenie ucznia z SPE. 

- Praca z uczniem z SPE. 

- Oczekiwania wobec ucznia z SPE. 

- Możliwości i powinności szkoły. 

Kierownik formy:  Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Elżbieta Masny  

Liczba godzin:  20   

Koszt:  20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy 

Zgłoszenia do: sekretariatu WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04, 

wew. 201 lub bezpośrednio Elżbieta Masny 795 571 674 

 

Nr formy:  142 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna (w ramach wspomagania 

szkół i placówek) „Kompetencje społeczne ucznia i nauczyciela” 

Adresaci: Nauczyciele i wychowawcy w szkołach ogólnokształcących  

Zakres tematyczny:  

- Negocjacje i mediacje - pożądane umiejętności społeczne. 

- Czym jest coaching edukacyjny i jak go zastosować w edukacji. 

- Asertywność i empatia nauczyciela. 

Zakres merytoryczny poszczególnych modułów realizowany w formie 

warsztatów metodycznych  e –learning na platformie MOODLE  w wymiarze 

20 godzin:  

1. Mediacje szkolne; 

2. Coaching, tutoring w edukacji; 

3. Asertywność i empatia nauczyciela   

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Beata Krokocka, Ryszard Ogonowski  

Liczba godzin:  2  

mailto:beatakrokocka@wp.pl
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Koszt: nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  zamówienia dyrektorów szkół 

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

bezpośrednio Elżbieta Masny 795 571 674   

 

Nr formy:  143 

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

(w ramach wspomagania szkół i placówek)  „Kompetencje społeczne ucznia 

i nauczyciela – Mediacje szkolne” 

Adresaci:  Nauczyciele i wychowawcy w szkołach ogólnodostępnych 

Zakres tematyczny:   

- Relacje z innymi ludźmi. 

- Fazy konfliktu. 

- Mediacje szkolne. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące:  Elżbieta Masny 

Liczba godzin:  20 

Koszt:  20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy  

 Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

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

bezpośrednio Elżbieta Masny 795 571 674 

 

Nr formy:  144 

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

(w ramach wspomagania szkół i placówek) „Kompetencje społeczne ucznia 

i nauczyciela - asertywność i empatia w pracy nauczyciela” 

Adresaci:  Nauczyciele wszystkich typów szkół 

Zakres tematyczny:   

 Empatia i asertywność – znaczenie pojęć. 

 Zachowania empatyczne i asertywne w pracy nauczyciela. 

 Efekty empatii i asertywności. 

Kierownik formy:  Ryszard Ogonowski – doradca metodyczny ds. języka 

polskiego, bibliotekoznawstwa oraz doradztwa zawodowego WODN 

w Skierniewicach  

Osoby prowadzące:  Ryszard Ogonowski   

Liczba godzin:  20 

Koszt:  20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy 

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

bezpośrednio na stronie http://www.wodnmood.aplus.pl/  
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Nr formy: 145 

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

Moodle (w ramach wspomagania szkół i placówek) „Kompetencje społeczne 

ucznia i nauczyciela: Coaching, tutoring w edukacji” 

Adresaci:  Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Zakres tematyczny:   

- Czym jest coaching i tutoring w edukacji? 

- Drama i coaching w rozwiązywaniu problemów czy trudnej rozmowie. 

- Prowadzenie rozmowy metodą coachingu: aktywne słuchanie. 

- Praktyczne ćwiczenia z psychodramy. 

- Niepowtarzalność i wyjątkowość w pracy nauczyciela: 

 Taktyki autoprezentacji. 

 Wrażenie, autoprezentacja, wizerunek prowadzącego w klasie i na 

wywiadówce. 

 Rozwiązywanie konfliktów grupowych. 

 Asertywność. 

 Techniki NLP dla nauczycieli. 

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: po zebraniu grupy 

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

beatakrokocka@wp.pl  
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PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE, TWÓRCZOŚĆ 

UCZNIOWSKA, WOLONTARIAT 

I ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
 

Nr formy: 146 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium „Kalendarz plastyczny: Zima i Boże 

Narodzenie” 
Adresaci:  Nauczyciele zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:   

I moduł – stacjonarnie (4 godz. dydaktyczne): 

- Gwiazda betlejemska inaczej 

- Choinki, Mikołaje, renifery 

- Pudełka na prezenty 

- Odbijamy naturą – zima w ramce 

- Kartka techniką włoską 

- Papieroplastyka zimowa i bożonarodzeniowa – kram z pomysłami  

(Uwaga, proszę zabrać na zajęcia: blok techniczny kolorowy A3, nożyczki, klej) 

II moduł – kurs samokształceniowy na Platformie MOODLE WODN lub 

wysłany emailem: 

- Krótki kurs samokształceniowy z zakresu prowadzonej tematyki 

- Szablony, wzory, scenariusze, pomysły na pracę z dziećmi 

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:   15 (dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w warsztacie 

stacjonarnym, materiał zostanie zamieszczony na Platformie, proszę o kontakt 

indywidualny: beatakrokocka@wp.pl) 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   

I termin 

1 grudnia 2016 roku, godz. 14
30

,  Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5,  

II termin 

2 grudnia 2016 roku, godz. 15
00

,  WODN Skierniewice, ul. Batorego 64D, 

III termin 

5 grudnia 2016 roku, godz. 14
00

,  Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D, 

IV termin 

7 grudnia 2016 roku, godz. 14
00

,  Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2,   

Zgłoszenia do:  sekretariatu WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04,  

beatakrokocka@wp.pl  
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Nr formy: 147 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Warsztaty rękodzielnicze. 

Bukiet w miniaturce” 

Adresaci:  Nauczyciele zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:   

I moduł – stacjonarnie: 

- Bukiet metodą cukierkową,  

- Bukiet metodą szydełkową, 

- Bukiet metodą nacięć. 

(Uwaga, proszę zabrać na zajęcia: nożyczki, klej, krepinę w dowolnym kolorze; 

 bibułę zieloną, druciki florystyczne) 

II moduł – kurs samokształceniowy na Platformie MOODLE WODN lub 

wysłany emailem: 

- Krótki kurs samokształceniowy z zakresu papieroplastyki kwiatowej,  

- Film instruktażowy wykonania niektórych kwiatów, 

- Szablony, wzory pomysły na pracę z dziećmi. 

Kierownik formy:  dr Beata Krokocka nauczyciel – konsultant ds. animacji pracy 

twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Maria Żeromska-Tomczyk, nauczyciel SOSW 

w Skierniewicach, dr Beata Krokocka  

Liczba godzin:  5 (dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w warsztacie 

stacjonarnym, materiał zostanie zamieszczony na Platformie, proszę o kontakt 

indywidualny: beatakrokocka@wp.pl lub tel.: 46 833 20 04) 

Koszt:  20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin 

1 marca 2017 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D,  

II termin  

16 marca 2017 roku, godz. 14
30

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5,  

Zgłoszenia do:  sekretariatu WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04, 

beatakokocka@wp.pl  

 

Nr formy: 148 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Kalendarz plastyczny: Wiosna 

i Wielkanoc” 

Adresaci:  Nauczyciele zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:   

I moduł – stacjonarnie: 

- Malowane cukrem pudrem 

- Wiosna pod pędzlem: słodkie jajo wielkanocne 

- Odbijamy naturą – pejzaże całkiem niezwykłe 

mailto:beatakrokocka@wp.pl
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- Papieroplastyka wiosenna i wielkanocna (bociany, kury, kurczaki, baranki) – 

kram z pomysłami  

- Pudełko pisanka na wielkanocne słodycze 

- Kartka techniką włoską 

(Uwaga, proszę zabrać na zajęcia: blok techniczny kolorowy A3, nożyczki, klej, 

2 łyżki cukru pudru, farby plakatowe, pędzle szerokie i wąskie, ruchome źrenice 

duże, 6 patyczków kosmetycznych, papier karton we wzory – może być też taki 

do pakowania prezentów) 

II moduł – kurs samokształceniowy na Platformie MOODLE WODN lub 

wysłany emailem: 

- Krótki kurs samokształceniowy z zakresu prowadzonej tematyki 

- Szablony, wzory, scenariusze, pomysły na pracę z dziećmi 

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:   15 (dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w warsztacie 

stacjonarnym, materiał zostanie zamieszczony na Platformie, proszę o kontakt 

indywidualny: beatakrokocka@wp.pl) 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   

I termin 

20 marca 2017 roku, godz. 15
00

,  WODN Skierniewice, ul. Batorego 64D, 

II termin 

23 marca 2017 roku, godz. 14
30

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5, 

III termin 

28 marca 2017 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D,  

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

beatakrokocka@wp.pl  

 

Nr formy: 149 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium „Kalendarz plastyczny: Dzień Matki, 

Ojca i Dziecka” 

Adresaci:  Nauczyciele zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:   

I moduł – stacjonarnie: 

- Papieroplastyka okolicznościowa – kram z pomysłami, 

- Z szablonu: filiżanka, wachlarz, kartka z wąsem, 

- Obraz na winylu,  

- Obraz malowany myjką do naczyń. 

(Uwaga, proszę zabrać na zajęcia: blok techniczny kolorowy A3, nożyczki, klej, 

myjkę do naczyń, ręcznik papierowy, pędzle, naczynie na wodę) 

mailto:beatakrokocka@wp.pl
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II moduł – kurs samokształceniowy na Platformie MOODLE WODN lub 

wysłany emailem: 

- Krótki kurs samokształceniowy z zakresu prowadzonej tematyki 

- Szablony, wzory, scenariusze, pomysły na pracę z dziećmi 

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:   15 (dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w warsztacie 

stacjonarnym, materiał zostanie zamieszczony na Platformie, proszę o kontakt 

indywidualny: beatakrokocka@wp.pl) 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   

I termin  

24 kwietnia 2017 roku, godz. 14
30

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5, 

II termin  

26 kwietnia 2017 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D,  

III termin 

27 kwietnia 2017 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2,  

IV termin 

9 maja 2017 roku, godz. 15
00

, WODN Skierniewice, ul. Batorego 64D,  

Zgłoszenia do:  sekretariatu WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04, 

beatakrokocka@wp.pl  

 

Nr formy: 150 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Warsztaty rękodzielnicze. 

Filcowanie dla zaawansowanych” 

Adresaci:  Nauczyciele zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:   

I moduł – stacjonarnie: 

- Filcowanie na mokro – korale, kolczyki, bransoleta 

 (Uwaga, proszę zabrać na zajęcia: folię bąbelkową, mydło Biały Jeleń w kostce 

lub w płynie oraz dowolnego koloru wełnę czesankową) 

II moduł – kurs samokształceniowy na  Platformie MOODLE WODN lub 

wysłany emailem: 

- Krótki kurs samokształceniowy z zakresu prezentowanego zagadnienia,  

- Szablony, wzory pomysły na pracę z dziećmi. 

Kierownik formy:  dr Beata Krokocka nauczyciel – konsultant ds. animacji pracy 

twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Maria Żeromska-Tomczyk specjalista w dziedzinie 

filcowania dr Beata Krokocka - konsultant WODN w Skierniewicach 

mailto:beatakrokocka@wp.pl
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Liczba godzin:  5 (dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w warsztacie 

stacjonarnym, materiał zostanie zamieszczony na Platformie, proszę o kontakt 

indywidualny: beatakrokocka@wp.pl) 

Koszt:  20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  

I termin  

25 kwietnia 2017 roku, godz. 15
00

, WODN Skierniewice, ul. Batorego 64D,   

II termin 

11 maja 2017 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D,  

Zgłoszenia do:  sekretariatu WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04, 

beatakrokocka@wp.pl  

mailto:beatakrokocka@wp.pl
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TECHNIKA, INFORMATYKA, TECHNOLOGIA 

INFORMACYJNA 

 
Nr formy:  151 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna „Edycja utworów 

muzycznych do wykorzystania na uroczystościach szkolnych” 
Adresaci: Nauczyciele zajęć komputerowych i informatyki wszystkich typów 

szkół oraz zainteresowani tematyką 

Zakres tematyczny:   

- Pobieranie plików dźwiękowych z różnych źródeł. 

- Zapoznanie z obsługą aplikacji Audiograbber i Audacity. 

- Obróbka plików dźwiękowych. 

- Omówienie zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego zajęć 

komputerowych i informatyki oraz przepisów prawa oświatowego. 

- Zapoznanie z ofertą szkoleniową WODN w Skierniewicach. 

Kierownik formy:  Artur Błażejewski nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Artur Błażejewski 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   

I termin       

5 października 2016 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna 

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

II termin       

26 października 2016 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna 

w  Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

III termin     

28 październik 2016 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 

64D 

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

 

Nr formy:  152 

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty  metodyczne  „Zarządzanie CMS Joomla – 

kurs dla zaawansowanych” 

Adresaci: Nauczyciele zajęć komputerowych i informatyki wszystkich typów 

szkół oraz zainteresowani tematyką 

Zakres tematyczny:   

- Tworzenie i odtwarzanie  kopii bezpieczeństwa systemu CMS Joomla. 

- Aktualizacja systemu. 

- Zarządzanie użytkownikami (uprawnienia, grupy użytkowników, 

logowanie). 

- Instalacja komponentów. 
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- Zarządzanie komponentami (kontakty, reklamy, phocagallery). 

- Wprowadzanie zmian w szablonie strony. 

Kierownik formy:  Artur Błażejewski nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Artur Błażejewski 

Liczba godzin:  10 

Koszt:  40 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  17 i 22 listopada 2016 roku, godz. 15
30

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

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

 

Nr formy:  153 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium „Metoda odwróconej lekcji (flipped 

classroom, reverse teaching)” 
Adresaci:  Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

zainteresowani ww. metodą 
Zakres tematyczny:   

 Kształcenie wyprzedzające oraz idea odwróconej lekcji. 

 Etapy pracy metodą odwróconej lekcji. 

 Narzędzia wykorzystywane w metodzie odwróconej lekcji. 

 Przykłady dobrych praktyk. 

Kierownik formy:  Agnieszka Edyta Dąbrowska nauczyciel – konsultant ds. 

przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej WODN 

w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Agnieszka Edyta Dąbrowska 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:   

I termin 

10 lutego 2017 roku, godz. 14
30

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5  

II termin 

15 lutego 2017 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2  

III termin 

20 lutego 2017 roku, godz. 14
00

, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D  

IV termin 

21 lutego 2017 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04 wew. 201 
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Nr formy:  154 

Rodzaj formy i tytuł:  Seminarium  „Proste programowanie w Scratch” 

Adresaci: Nauczyciele zajęć komputerowych kl. IV-VI i informatyki 

wszystkich typów szkół oraz zainteresowani tematyką 
Zakres tematyczny:   

 Instalacja oprogramowania. 

 Zapoznanie z budową programu i jego zastosowaniem. 

 Tworzenie programów przy wykorzystaniu Scratch. 

Kierownik formy:  Artur Błażejewski nauczyciel – konsultant ds. informatyki 

WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące:  Artur Błażejewski 

Liczba godzin:  12 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 15 i 22 lutego 2016 roku, godz. 15
00

,  

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04 wew. 201 
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BHP, WYPOCZYNEK, WYCIECZKI SZKOLNE,  

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA 
 

 

Nr formy:  155 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący „Pierwsza pomoc przedmedyczna 

wg Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2015” 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych 

Zakres tematyczny: 

- Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy. 

- Anatomia i fizjologia człowieka. 

- Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego. 

- Zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego. 

- Wezwanie pomocy. 

- Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego. 

- Poszkodowany nieprzytomny. 

- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (w każdej grupie wiekowej).  

- Postępowanie w wypadkach i stanach zagrożenia zdrowia – wybrane 

zagadnienia. 

- Apteczka pierwszej pomocy. 

- Instrukcja udzielania pierwszej pomocy. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach; e-mail: 

m.pz@poczta.onet.pl  

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek 

Liczba godzin: 16 

Koszt: 100 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy, WODN w Skierniewicach, 

ul. Batorego 64D.  

Możliwa organizacja szkolenia w Rawie Maz. i Łowiczu  

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

Uwaga: Ze względu na czynny udział uczestników w zajęciach, prosimy 

o przyniesienie obuwia i stroju sportowego. 

 

Nr formy:  156 

Rodzaj formy i tytuł: „Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów 

wędrownych” 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych 

Zakres tematyczny: 

- Podstawy prawne organizacji krajoznawstwa i turystyki szkolnej. 

- Cele i formy krajoznawstwa i turystyki szkolnej. 

- Organizacja i program wycieczek/imprez krajowych i zagranicznych. 

- Obowiązki i zadania kierownika wycieczki lub imprezy. 

mailto:m.pz@poczta.onet.pl
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- Dokumentacja wycieczek. 

- Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek i imprez. 

- Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant ds. 

promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach; e-mail: 

m.pz@poczta.onet.pl  

Osoby prowadzące: specjaliści z danej dziedziny 

Liczba godzin: 14 

Koszt:140 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy, WODN w Skierniewicach, 

ul. Batorego 64D.  

Możliwa organizacja szkolenia w Rawie Maz. i Łowiczu.  

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

 

Nr formy: 157 

Rodzaj formy i tytuł: „Kurs na wychowawcę wypoczynku” 

Adresaci: Młodzież, studenci i inne osoby z predyspozycjami pedagogicznymi 

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która: 

- spełnia warunek, o którym mowa w art. 92p ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 

11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy 

o Krajowym Rejestrze Karnym  (nie była karana za umyślne przestępstwo 

przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej 

i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem 

przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), przestępstwo określone 

w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) albo wobec której nie 

orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, 

leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu 

przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się 

z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania 

określonego miejsca pobytu bez zgody sądu), 

- ukończyła 18 lat, 

- posiada wykształcenie co najmniej średnie. 

Zakres tematyczny: 

Program kursu zgodny z zapisami Zał. Nr 8 do Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci 

i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) oraz Ustawą z dnia 11 września 2015 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze 

Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1629) 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant ds. 

promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach; e-mail: 

m.pz@poczta.onet.pl  

mailto:m.pz@poczta.onet.pl
mailto:m.pz@poczta.onet.pl
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Osoby prowadzące: specjaliści danej dziedziny, zgodnie z  § 9. 2. 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. 

w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) 

Liczba godzin: 36 

Koszt: 150 zł 

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 

 

Nr formy: 158 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs „Kurs na kierownika wypoczynku” 

Adresaci:  

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która: 

- spełnia warunek, o którym mowa w art. 92p ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 

11  września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy 

o Krajowym Rejestrze Karnym (nie była karana za umyślne przestępstwo 

przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej 

i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem 

przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), przestępstwo określone 

w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) albo wobec której 

nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej 

z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi 

lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, 

kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób 

lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu), 

- ukończyła 18 lat, 

- posiada wykształcenie co najmniej średnie, 

- posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań 

dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane 

w okresie ostatnich 15 lat. 

Zakres tematyczny: 

Program kursu zgodny z zapisami Zał. Nr 7 do Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci 

i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) oraz Ustawą z dnia 11 września 2015 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze 

Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1629) 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant ds. 

promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach; e-mail: 

m.pz@poczta.onet.pl  

mailto:m.pz@poczta.onet.pl
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Osoby prowadzące: specjaliści z danej dziedziny zgodnie z  § 9. 1 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. 

w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 140 zł 

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 

 

Nr formy: 159 

Rodzaj formy i tytuł: Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracodawców 

i innych osób kierujących pracownikami 

Adresaci: Wszyscy zainteresowani tematyką 

Zakres tematyczny: 

Według rozporządzenia 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant ds. 

promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach; e-mail: 

m.pz@poczta.onet.pl   

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek 

Liczba godzin: 16 

Koszt: 200 zł 

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 

 

Nr formy: 160 

Rodzaj formy i tytuł: Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników 

administracyjno – biurowych (w tym dla nauczycieli) 

Adresaci: Wszyscy zainteresowani tematyką 

Zakres tematyczny: 

Według rozporządzenia 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant ds. 

promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach; e-mail: 

m.pz@poczta.onet.pl  

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek 

Liczba godzin: 8 

Koszt: 50 zł 

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 

 

 

 

mailto:m.pz@poczta.onet.pl
mailto:m.pz@poczta.onet.pl
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Nr formy: 161 

Rodzaj formy i tytuł: Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych  

Adresaci: Wszyscy zainteresowani tematyką 

Zakres tematyczny: 

Według rozporządzenia 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant ds. 

promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach; e-mail: 

m.pz@poczta.onet.pl   

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek 

Liczba godzin: 8 

Koszt: 50 zł 

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 

 

 

 

 

 
 

  

 

mailto:m.pz@poczta.onet.pl
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Katalog szkoleń rad pedagogicznych  

z obszarów tematycznych: 
 

 

Organizacja i zarządzanie szkołą/ placówką oświatową: 

 

1. Nadzór pedagogiczny w szkole (ewaluacja, kontrola, wspomaganie) 

/szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola/ 

2. Ochrona danych osobowych i tajemnica służbowa w szkole/placówce 

oświatowej 

3. Ewaluacja wewnętrzna/zewnętrzna 

4. Odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo dziecka (pierwsza 

pomoc, edukacja zdrowotna, bhp) 

5. Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

6. Jak przygotować radę pedagogiczną do konstruowania programów 

nauczania? 

7. Prawne aspekty pracy nauczyciela a prawa dziecka i ucznia 

8. Planowanie rozwoju szkoły 

9. Zadania opiekuna stażu 

10. Obowiązki nauczyciela – wychowawcy wynikające z przepisów prawa 

oświatowego  

11. Diagnozowanie problemów szkolnych 

12. Wykorzystanie autoewaluacji w pracy nauczyciela i dyrektora szkoły do 

planowania rozwoju zawodowego 

13. Organizacja doradztwa zawodowego w szkole/placówce oświatowej 

14. Stwórzmy zgrany zespół 

15. EWD – wykorzystanie wskaźnika w ewaluacji efektywności nauczania 

w szkole  

16. Zadania nauczycieli i dyrektora szkoły związane z wdrażaniem zmian 

w szkolnictwie zawodowym  

17. Współpraca szkoły (placówki) ze środowiskiem lokalnym 

18. Monitorowanie podstawy programowej w przedszkolu 
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Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela: 

 

1. Komputer jako narzędzie edukacji i pracy w przedszkolu 

2. Arteterapia w praktyce przedszkolnej 

3. Drama – techniki i strategie w pracy z dziećmi i uczniami 

4. Przygotowanie dzieci w przedszkolu do nauki czytania z wykorzystaniem 

odimiennej metody I. Majchrzak 

5. Projekt edukacyjny w przedszkolu 

6. Zabawy fundamentalne w przedszkolu 

7. Rozwijamy kompetencje kreatywne w szkole, czyli nauczanie przez 

doświadczenie 

8. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera 

9. Metoda projektu w praktyce szkolnej  

10. Możliwości tablicy interaktywnej 

11. Kształcenie na odległość (e-learning) jako indywidualizacja pracy 

z uczniem 

12. Emisja i higiena głosu nauczyciela 

13. Pomysł na zajęcia, czyli o sztuce przygotowania inspirujących zajęć 

przedszkolnych 

14. Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z uczniami  

15. Motywacja drogą do sukcesu 

16. Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej 

17. Programy innowacyjne  

18. Jak konstruktywnie przygotować do egzaminu gimnazjalnego? 

 

Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia: 

 

1. Rola szkoły w rozwoju emocjonalnym i społecznym dziecka/ucznia 

2. Rozwijanie zdolności i talentów (ze wskazaniem przez Zamawiającego 

rodzaju uzdolnień) 
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3. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczeń z niepowodzeniami 

szkolnymi, uczeń przewlekle chory i inny). 

4. Jak konstruktywnie współpracować z rodzicami uczniów? 

5. Jak tworzyć bezpieczny klimat szkoły/placówki? 

6. Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami – jak powstają stereotypy i uprzedzenia?  

7. Wpływ emocji na zachowanie uczniów i nauczycieli  

8. Rozwiązywanie problemów szkolnych  

9. Mediacje i negocjacje szansą na przyjazny klimat szkoły/placówki 

oświatowej 

10. Jak przystąpić do sieci szkół promujących zdrowie? 

 

Bezpieczeństwo / Zagrożenia / Profilaktyka: 

 

1. Pierwsza pomoc przedmedyczna 

2. Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda 

konstruktywnej konfrontacji  

3. Zagrożenia w sieci. Bezpieczny Internet. Cyberprzemoc 

4. Wypalenie zawodowe nauczyciela – jak przeciwdziałać? 

5. Profilaktyka zachowań suicydalnych. Rola szkoły w przeciwdziałaniu 

dysfunkcji 

6. Psychologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole  

7. Niebezpieczeństwo  płynące z używek – dopalacze  

8. Niedostosowanie społeczne wśród dzieci i uczniów (agresja, przemoc, 

nikotynizm, infoholizm, narkomania...) 

9. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów?  

 

Osoby prowadzące:  Specjaliści z zakresu zaproponowanej tematyki 

Liczba godzin:  Uzależniona od tematu:  

Koszt:  wymiar 4 – 6 godzin dydaktycznych 700 zł  

wymiar 7 – 11 godzin dydaktycznych 1400 zł  

Termin i miejsce zajęć:  w szkole lub placówce oświatowej zamawiającej 

szkolenie, po uzgodnieniu z osobą prowadzącą zajęcia. 

Zgłoszenia:  pisemny wniosek Zamawiającego (druk w załączeniu, dostępny 

także na stronie internetowej Ośrodka: www.wodnskierniewice.eu   

http://www.wodnskierniewice.eu/
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Zamówienia można przesłać pocztą na adres Ośrodka lub e-mailem 

wodn@wodnskiernie.nazwa.pl  

 

Szanowni Państwo, 

istnieje możliwość zamówienia szkolenia na inne tematy ujęte w Ofercie  

lub na tematy zaproponowane przez Państwa. 
 

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty! 

mailto:wodn@wodnskiernie.nazwa.pl


 
 

INFORMATOR FORM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO WODN w Skierniewicach: IX 2016 r. - VIII 2017 r. 

 

109 

WYKAZ SZKOLEŃ E-LEARNING W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

1.  

Nr formy:  5 

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

Moodle „Szkolny Klub Wolontariusza” 

Kierownik formy:  Bożena Fronckiewicz nauczyciel – konsultant ds. 

kadry kierowniczej 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 20 zł 

Termin: 3 – 15 października 2016 roku 

Adres e-mail:  bozenaforn@wp.pl 

 

2.  

Nr formy: 10  

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

Moodle „Planowanie pracy placówki oświatowej. Podstawowe zasady 

i sposoby konstruowania dokumentacji szkolnej” 

Kierownik formy: Anna Stefaniak – konsultant ds. organizacji 

i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN 

w Skierniewicach 

Liczba godzin: 40 

Koszt:  40 zł 

Termin:  2 marca 2017 roku – 6 kwietnia 2017 roku  

Adres e-mail: anna-stefaniak1@wp.pl 

 
3.  

Nr formy:  13 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne na platformie Moodle 

„Warsztat pracy opiekuna stażu – praktyczne rozwiązania” 
Kierownik formy:  Anna Stefaniak nauczyciel – konsultant ds. organizacji 

i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN 

w Skierniewicach 

Liczba godzin: 60  

Koszt:  60 zł 

Termin:  15 września  2016 roku – 21 listopada 2016 roku 

Adres e-mail:  anna-stefaniak1@wp.pl 

mailto:bozenaforn@wp.pl
mailto:anna-stefaniak1@wp.pl
mailto:anna-stefaniak1@wp.pl
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4.  

Nr formy:  14 

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

Moodle „Uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego” 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant 

ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Liczba godzin: 40  

Koszt:  40 zł 

Termin: 

I termin: 19 września 2016 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, 

ul. Batorego 64D 

II termin: 11 stycznia 2017 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, 

ul. Batorego 64D 

Adres e-mail:  e.masny@op.pl 

 

5.  

Nr formy: 15 

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

Moodle „Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego” 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant 

ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Liczba godzin: 40  

Koszt:  40 zł 

Termin:  

I termin: 3 października 2016 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

II termin: 8 maja 2017 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, 

ul. Batorego 64D 

Adres e-mail:  e.masny@op.pl 
 

6.  

Nr formy:  16 

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

Moodle „Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego” 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant 

ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Liczba godzin: 40  

Koszt:  40 zł 

Termin:  

I termin: 5 października 2016 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

mailto:e.masny@op.pl
mailto:e.masny@op.pl
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II termin: 10 maja 2017 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, 

ul. Batorego 64D 

Adres e-mail:  e.masny@op.pl 

 

7.  

Nr formy:  44 

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

Moodle „Wykorzystanie obiektów przyrodniczych w organizacji 

zajęć w terenie na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” 
Kierownik formy:  Agnieszka Edyta Dąbrowska nauczyciel – konsultant 

ds. przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej 

WODN w Skierniewicach 

Liczba godzin:  20  

Koszt:  20 zł 

Termin: 11 i 16 maja 2017 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, 

ul. Batorego 64 D 

e-learning: 17-30 maja 2016 roku – Platforma Moodle WODN 

Skierniewice 

Adres e-mail:  szymonkad@op.pl 

8.  

Nr formy:  68 

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

Moodle „Gra miejska – od planowania do realizacji” 
Kierownik formy:  Agnieszka Edyta Dąbrowska nauczyciel – konsultant 

ds. przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej 

WODN w Skierniewicach 

Liczba godzin:  20  

Koszt:  20 zł 

Termin:  18 i 22 maja 2017 roku,  godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, 

ul. Batorego 64 D 

e-learning: 23.05-15.06.2017 – Platforma Moodle WODN Skierniewice 

Adres e-mail:  szymonkad@op.pl 

9.  

Nr formy:  69 

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

Moodle „Wykorzystanie CLIL (Content and Language Integrated 

Learning) na przedmiotach przyrodniczych 
Kierownik formy: Agnieszka Edyta Dąbrowska nauczyciel – konsultant 

ds. przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej 

WODN w Skierniewicach 

Liczba godzin:  20  

mailto:e.masny@op.pl
mailto:szymonkad@op.pl
mailto:szymonkad@op.pl
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Koszt:  20 zł 

Termin:  30 maja i 7 czerwca 2017 roku, godz. 15
00

, WODN 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64 D 

e-learning: 31. 05 – 15. 06. 2017 r. 

Adres e-mail:  szymonkad@op.pl 

10.  
Nr formy:  70 

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

Moodle „Nowoczesne metody i techniki dydaktyczne w procesie 

kształcenia” 
Kierownik formy:  Agnieszka Edyta Dąbrowska nauczyciel – konsultant 

ds. przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej 

WODN w Skierniewicach 

Liczba godzin:  20  

Koszt:  20 zł 

Termin:  6 kwietnia 2017 roku, godz. 15
00

, WODN w Skierniewicach, 

ul. Batorego 64D 

e-learning: 07. 04. – 12. 05. 2017 r. – Platforma Moodle WODN 

Skierniewice 

Adres e-mail:  szymonkad@op.pl 

11.  
Nr formy:  104 

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

Moodle „Rola szkoły w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej 

ucznia” 
Kierownik formy: Ryszard Ogonowski – doradca metodyczny ds. języka 

polskiego, bibliotekoznawstwa oraz doradztwa zawodowego WODN 

w Skierniewicach 

Liczba godzin:  10 

Koszt:  30 zł 

Termin:  listopad 2016 roku (po zebraniu 15- osobowej grupy) 

Adres e-mail:  r.ogonowski@gmail.com 

 

12.  
Nr formy: 120 

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

Moodle „Nauczanie przez badanie i odkrywanie, czyli ciekawe 

pomysły na zastępstwo i lekcje wychowawcze” 

Kierownik formy:  dr Beata Krokocka nauczyciel – konsultant 

ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

WODN w Skierniewicach  

mailto:szymonkad@op.pl
mailto:szymonkad@op.pl
mailto:r.ogonowski@gmail.com
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Liczba godzin: 20   

Koszt:  20 zł 

Termin: 17 października – 4 listopada 2016 roku, godz. 15
00

 

Adres e-mail: beatakrokocka@wp.pl 

 

13.  
Nr formy: 122 

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

Moodle „Szkoła sprzyjająca dziecku: Zdolni, utalentowani twórczy – 

praca z uczniem zdolnym i uzdolnionym” 
Kierownik formy:  dr Beata Krokocka nauczyciel – konsultant 

ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

WODN w Skierniewicach 

Liczba godzin:  20 

Koszt:  20 zł 

Termin:  26 października – 17 listopada 2016 roku, godz. 15
00  

Adres e-mail: beatakrokocka@wp.pl 

 

14.  
Nr formy:  125 

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

Moodle „Radzenie sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych” 

(Zadanie z Programu Rządowego  „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” 

wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015  r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej 

w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz. 1249)  

Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel – konsultant ds. organizacji 

i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN 

w Skierniewicach 

Liczba godzin:  40 

Koszt:  40 zł 

Termin:  15 listopada – 19 grudnia 2016 roku 

Adres e-mail: anna-stefaniak1@wp.pl 

 

15.  
Nr formy:  135 

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

Moodle „Trzy wymiary edukacji – współpraca z rodzicami” 

Kierownik formy: Ryszard Ogonowski – doradca metodyczny ds. języka 

polskiego, bibliotekoznawstwa oraz doradztwa zawodowego WODN 

w Skierniewicach 

mailto:beatakrokocka@wp.pl
mailto:beatakrokocka@wp.pl
mailto:anna-stefaniak1@wp.pl
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Liczba godzin:  20 

Koszt:  20 zł 

Termin: po zebraniu 15 osobowej grupy 

Adres e-mail:  r.ogonowski@gmail.com 

 

16.  
Nr formy: 136 

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

Moodle (w ramach wspomagania szkół i placówek) „Trzy wymiary 

edukacji: Praca z grupą szkolną” 
Kierownik formy: dr Beata Krokocka nauczyciel – konsultant ds. animacji 

pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN 

w Skierniewicach 

Liczba godzin:  20  

Koszt:  20 zł 

Termin: po zebraniu grupy 

Adres e-mail: beatakrokocka@wp.pl 

 

17.  
Nr formy: 137 

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

Moodle (w ramach wspomagania szkół i placówek) „Trzy wymiary 

edukacji: Ocenianie kształtujące” 
Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant 

ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach  

Liczba godzin:  20  

Koszt:  20 zł 

Termin: po zebraniu grupy 

Adres e-mail:  e.masny@op.pl 

 

18.  
Nr formy:  139 

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

Moodle „Edukacja na miarę XXI wieku: Nowoczesne metody 

i techniki dydaktyczne w procesie kształcenia” 
Kierownik formy:  Agnieszka Edyta Dąbrowska nauczyciel – konsultant 

ds. przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej 

WODN w Skierniewicach 

Liczba godzin:  20  

Koszt:  20 zł 

Termin:  po zebraniu grupy 

Adres e-mail:  szymonkad@op.pl 

mailto:r.ogonowski@gmail.com
mailto:beatakrokocka@wp.pl
mailto:e.masny@op.pl
mailto:szymonkad@op.pl
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19.  
Nr formy: 140 

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

Moodle (w ramach wspomagania szkół i placówek) „Edukacja na 

miarę XXI wieku: Twórczo i nieszablonowo na lekcji, czyli 

rozwijamy kompetencje kreatywne” 

Kierownik formy:  dr Beata Krokocka nauczyciel – konsultant 

ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

WODN w Skierniewicach 

Liczba godzin:  20  

Koszt:  20 zł 

Termin: po zebraniu grupy 

Adres e-mail: beatakrokocka@wp.pl 

 

20.  
Nr formy: 141 

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

Moodle (w ramach wspomagania szkół i placówek) „Edukacja na 

miarę XXI wieku: Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi” 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant 

ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Liczba godzin:  20   

Koszt:  20 zł 

Termin: po zebraniu grupy 

Adres e-mail:  e.masny@op.pl 

 

21.  
Nr formy:  143 

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

Moodle „Kompetencje społeczne ucznia i nauczyciela – Mediacje 

szkolne” 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant 

ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach  

Liczba godzin:  20 

Koszt:  20 zł 

Termin: po zebraniu grupy  

Adres e-mail:  e.masny@op.pl 

 

22.  
Nr formy:  144 

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

Moodle „Kompetencje społeczne ucznia i nauczyciela - asertywność 

i empatia w pracy nauczyciela” 

mailto:beatakrokocka@wp.pl
mailto:e.masny@op.pl
mailto:e.masny@op.pl
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Kierownik formy: Ryszard Ogonowski – doradca metodyczny ds. języka 

polskiego, bibliotekoznawstwa oraz doradztwa zawodowego WODN 

w Skierniewicach 

Liczba godzin:  20 

Koszt:  20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy 

Adres e-mail:  r.ogonowski@gmail.com 

 

23.  
Nr formy: 145 

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

Moodle „Kompetencje społeczne ucznia i nauczyciela: Coaching, 

tutoring w edukacji” 
Kierownik formy:  dr Beata Krokocka nauczyciel – konsultant 

ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

WODN w Skierniewicach 

Liczba godzin:  20  

Koszt:  20 zł 

Termin: po zebraniu grupy 

Adres e-mail: beatakrokocka@wp.pl 
 

 

mailto:r.ogonowski@gmail.com
mailto:beatakrokocka@wp.pl


 
 

INFORMATOR FORM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO WODN w Skierniewicach: IX 2016 r. - VIII 2017 r. 

 

117 

SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA PROPONOWANE NAUCZYCIELOM  

PRZEZ WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

W SKIERNIEWICACH 

 

 

 Ogólnopolski Tydzień Kariery – październik 2016 roku 

 IX Kiermasz Edukacyjny – 25 marca 2017 roku 

 IX Festiwal Nauki – maj 2017 roku 
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 ZAMÓWIENIE SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

 

1. Tematyka i rodzaj formy: ....................................................................................................... 

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

2. Adresat formy (rada pedagogiczna, zespół przedmiotowy): ................................................. 

................................................................................................................................................. 

3. Liczba godzin szkolenia: ........................................................................................................ 

4. Miejsce i termin szkolenia: .................................................................................................... 

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

5. Rachunek wystawić na (podać pełną nazwę i tel. płatnika, w tym nr NIP): .......................... 

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

6. Informacje dodatkowe: .......................................................................................................... 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

  Szkoła/Placówka jest zobowiązana do przekazania na konto Wojewódzkiego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach kosztów szkolenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 ..................................................................    .................................................................. 
                     (miejscowość, data)                                                                                          (pieczęć i podpis dyrektora ) 

 

 

 

Czytelnie wypełniony formularz prosimy przesłać na adres organizatora: 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64D 

Tel.: (046) 833-40-74, 833-20-04, 832-56-43 

e-mail: wodn@wodnskiernie.nazwa.pl 

strona internetowa: www.wodnskierniewice.eu 

nr konta bankowego: 

PEKAO S.A. I. O w Skierniewicach 22 1240 6292 1111 0010 6968 1186 

 

mailto:wodn@wodnskiernie.nazwa.pl
http://www.wodnskierniewice.eu/

