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Szanowni Państwo zapraszamy do wypełnienia ankiety. 

Wyniki przeprowadzonego badania pozwolą nam na przygotowanie oferty 

doskonalenia dostosowanej do Państwa potrzeb na rok szkolny 2022/2023. 
Prosimy o wypełnienie ankiety poprzez kliknięcie w link. Ankieta jest 
anonimowa. 
Link do ankiety: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXwU6MjCFT9KgcwCIm4QfSnTPIX2vF-
M6Ned3JIEmf-8BK5A/viewform 

 

Przyjmujemy zgłoszenia na szkolenia 
 

Kreatywne dzieci – edukacja oparta na twórczym potencjale dziecka 
Warsztat dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej. 
Zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym w siedzibie przy ul. Centrum 

Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu 3 Maja 7 w Sieradzu. 
Koszt szkolenia: 40 zł. 
Terminy zajęć:  
19 maja 2022, godz. 14.00 – 18.00, część I 
30 maja 2022, godz. 14:00 – 18:00, część II 
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o potwierdzenie udziału do  
10 maja 2022 na adres: dwisniewska@wodnsieradz.edu.pl 
 

Indywidualizacja w 10 polach aktywności pracy z uczniem ze SPE, w tym 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

Podczas szkolenia przedstawię szereg propozycji, do wykorzystania w procesie 
organizacji i realizacji zajęć uszytych na miarę potrzeb, możliwości 
i okoliczności każdego ucznia, w tym uczniów z Ukrainy będących w kryzysie 
uchodźczym. Wśród propozycji znajdą się rozwiązania dotyczące: uczenia się 
asocjacyjnego, wizualnego myślenia, ruch - jako drzwi do uczenia się 

(matematyka w biegu, język polski w ruchu), malowanie słowami, edugranki, 
metoda dyskusyjna ZPI, niezbędnik działań wspierających każdego nauczyciela 
oraz wskazania dotyczące oceniania (szczególnie uczniów z Ukrainy). 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXwU6MjCFT9KgcwCIm4QfSnTPIX2vF-M6Ned3JIEmf-8BK5A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXwU6MjCFT9KgcwCIm4QfSnTPIX2vF-M6Ned3JIEmf-8BK5A/viewform
mailto:dwisniewska@wodnsieradz.edu.pl


 

 

 
Oferta szkoleń na rok 
szkolny 2021/2022 

 

Link do informatora: 
http://wodnsie-

radz.edu.pl/informator-20-22 

 

W szkołach 
i placówkach macie 

Państwo plakaty 
z naszą ofertą 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Szkolenie jest dedykowane specjalistom i nauczycielom pracującym z dziećmi 
w klasach 0 – IV. Warsztaty będą realizowane w dwóch częściach: pierwsza 
spotkanie w CREWŁ, druga na platformie Moodle. 
Zgłoszenie proszę przesłać do 14 maja 2022 r. 
Link do zapisów: http://wodnsieradz.pl/zapisy-na-szkolenia/ksztalcenie-uczniow-ze-
specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/31-formularze/110-violetta-florkiewicz-zapisy-na-
szkolenia-ku 
 

Kompetencje metodyczne nauczycieli niezbędne w pracy z uczniami 
ze środowisk uchodźczych z Ukrainy. 

Szkolenie odbędzie się 11 maja 2022 r. na platformie MS Teams, w godzinach 
15.30-17.45 (3h) 
Tematyka szkolenia: 
 podstawy prawne przyjmowania i przebywania uczniów z doświadczeniem 

migracji w polskiej szkole, ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców 
z Ukrainy, 

 system edukacji w ukraińskiej szkole, 
 przygotowanie ścieżki kształcenia językowego uczniów z doświadczeniem 

migracji, 
 garść wskazówek, jak uczyć i komunikować się z uczniem z doświadczeniem 

migracji. 
Uczestnicy szkolenia otrzymają w wersji elektronicznej materiały do 
wykorzystania w nauce języka polskiego jako obcego. 
Zainteresowanych tematyką szkolenia proszę o kontakt mailowy: 
mziarnowska@wodnsieradz.edu.pl 
 

Czytanie wrażeniowe sposobem na inspirujące doświadczenia czytelnicze 

Bezpłatny webinar dla nauczycieli: wychowania przedszkolnego, edukacji 
wczesnoszkolnej, bibliotekarzy, świetlic - 3.06.2022 r., w godz. 14.00-15.30 na 

platformie TEAMS. Zajęcia poprowadzą: Kamila Wolska kwolska@wodnsieradz.edu.pl  
i Wiesława Chlebowska wchlebowska@wodnsieradz.edu.pl. Zainteresowanych 

prosimy o kontakt do 16 maja w celu uzyskania linku do spotkania.  
 

Edukacja ekologiczna w bibliotece 

Bezpłatny webinar dla nauczycieli bibliotekarzy - 12.05.2022 r., w godz.  
13.30-15.00 na platformie TEAMS. Zapraszamy na drugą edycję webinaru. 
Zajęcia poprowadzą: Anna Guć i Wiesława Chlebowska 
wchlebowska@wodnsieradz.edu.pl. Zainteresowanych prosimy o kontakt w celu 

uzyskania linku do spotkania. 
 
Jak wykorzystać Internet w pracy biblioteki szkolnej - promowanie biblioteki 

w przestrzeni wirtualnej oraz wykorzystanie bezpłatnych narzędzi tik 
w codziennej pracy 

Zapraszamy na warsztaty: pierwsze spotkanie 17.05.2022 r., drugie spotkanie 
30.05.2022 r., w godz. 13.00 – 16.00 w pracowni komputerowej CREWŁ 
w Sieradzu, ul. 3 Maja 7. Koszt 40 zł. 
Zajęcia poprowadzą: Barbara Modrzejewska i Wiesława Chlebowska 
wchlebowska@wodnsieradz.edu.pl. Prosimy o potwierdzenie udziału do 9 maja. 

 

Kościół p.w św. Urszuli Dziewicy i Męczennicy i Jedenastu Tysięcy Dziewic 
w Strońsku perełką na szlaku romańskim 

Konferencja dla katechetów, wychowawców i zainteresowanych nauczycieli 
odbędzie się w dniach 3-4 czerwca 2022r. (rozpoczęcie w piątek  
g. 17.00 - zakończenie sobota g. 16.00) w miejscowości Strońsko 8;  

98-161 Zapolice. Zapisy do dnia 25 maja 2022r. wskorek@wodnsieradz.edu.pl 
W przypadku dużego zainteresowania decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc 
ograniczona. Szczegóły przebiegu zostaną przesłane zainteresowanym osobom. 
 

 
 

http://wodnsieradz.edu.pl/informator-20-22
http://wodnsieradz.edu.pl/informator-20-22
http://wodnsieradz.pl/zapisy-na-szkolenia/ksztalcenie-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/31-formularze/110-violetta-florkiewicz-zapisy-na-szkolenia-ku
http://wodnsieradz.pl/zapisy-na-szkolenia/ksztalcenie-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/31-formularze/110-violetta-florkiewicz-zapisy-na-szkolenia-ku
http://wodnsieradz.pl/zapisy-na-szkolenia/ksztalcenie-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/31-formularze/110-violetta-florkiewicz-zapisy-na-szkolenia-ku
mailto:mziarnowska@wodnsieradz.edu.pl
mailto:kwolska@wodnsieradz.edu.pl
https://www.facebook.com/groups/6526046464104118/user/100022715411431/?__cft__%5b0%5d=AZXDmkaSK_Ve3Xsa6qaRxRRj2kjpy_mpu7OkxtjKIDETXDDhhVafF9bDAwjZT5qKg-l8EVzCn8uEb6StJNiKhujSoUq6Uxkxzb3DAzMWTTH1hDQHIg99e7SIx_8WcmH2s9U&__tn__=-%5dK-R
mailto:wchlebowska@wodnsieradz.edu.pl
https://www.facebook.com/groups/6526046464104118/user/100022715411431/?__cft__%5b0%5d=AZXDmkaSK_Ve3Xsa6qaRxRRj2kjpy_mpu7OkxtjKIDETXDDhhVafF9bDAwjZT5qKg-l8EVzCn8uEb6StJNiKhujSoUq6Uxkxzb3DAzMWTTH1hDQHIg99e7SIx_8WcmH2s9U&__tn__=-%5dK-R
mailto:wchlebowska@wodnsieradz.edu.pl
https://www.facebook.com/groups/6526046464104118/user/100022715411431/?__cft__%5b0%5d=AZXDmkaSK_Ve3Xsa6qaRxRRj2kjpy_mpu7OkxtjKIDETXDDhhVafF9bDAwjZT5qKg-l8EVzCn8uEb6StJNiKhujSoUq6Uxkxzb3DAzMWTTH1hDQHIg99e7SIx_8WcmH2s9U&__tn__=-%5dK-R
mailto:wchlebowska@wodnsieradz.edu.pl
mailto:wskorek@wodnsieradz.edu.pl


 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
W kolorach wiosny – inspracje sztuką ludową 

Bezpłatne warsztaty dla zainteresowanych nauczycieli. Zajęcia odbędą się 20 

maja 2022 roku o godzinie 16.00 w siedzibie CREWŁ w Sieradzu, ul. 3 Maja 7. 

Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu: emasierowska@wodnsieradz.edu.pl 

 
Escape room znany jest jako fantastyczna zabawa integracyjna połączona 
z przygodą. Są to przeważnie pokoje lub nawet całe domy przygotowane do tego 
rodzaju rozrywki. Formułę escape room można przenieść na dowolną 
przestrzeń, również internetowa np. w Genially.  
W przestrzeni Biblioteki Pedagogicznej w Zduńskiej Woli został przygotowany 
taki escape room w postaci pokoju zagadek - Na ratunek Ziemi. Przygotowaniem 
tej przygody zajęła się p. Anna Kowalczyk - nauczyciel biologii i doradca 
metodyczny. Zaproszonymi uczestnikami byli uczniowie klasy 5a ze Szkoły 

Podstawowej nr 10 w Zduńskiej Woli i klasy II Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 
w Zduńskiej Woli. Uczniowie musieli wykonać szereg zadań w postaci różnych 
zagadek, było rozszyfrowywanie zakodowanych haseł, poszukiwanie 
odpowiednich cyfr, szukanie odpowiedzi światłem UV, segregowanie śmieci 
a także wykazanie się wiedzą ekologiczną. Wszystko po to, aby zdobyć kod do 
kłódki, która zamykała skrzynię ze skarbem i jednocześnie nagrodą.  
Wszystkich zainteresowanych tworzeniem tego rodzaju przygód na lekcjach 

zapraszam do kontaktu akowalczyk@wodnsieradz.edu.pl  
 

 
Zapraszamy do lektury „Forum Edukacyjnego. Elektronicznego Magazynu CRE 
WŁ w Sieradzu” nr 8, poświęconego edukacji ekologicznej. Link 
http://wodnsieradz.pl/nasze-forum-edukacyjne 
 
W systemie polskiej edukacji już od przedszkola kształtuje się szacunek do 
środowiska naturalnego. Dbałość o nie jest obowiązkiem nas wszystkich i zależy 

od naszych przekonań oraz codziennych nawyków. Jak to działa w praktyce? 
Spójrzmy z perspektywy nauczycieli, a także edukatorów ekologicznych, którzy 
w swoich artykułach i dyskusjach próbują odpowiedzieć na pytanie: Jak żyć 
ekologicznie na co dzień? W dziale DOBRYCH PRAKTYK znajdą Państwo 
scenariusze zajęć ekologicznych realizowanych na różnych przedmiotach, opisy 
bardzo ciekawych przedsięwzięć i ich rezultatów (projektów, konkursów) oraz 
linki do przydatnych w pracy nauczyciela źródeł i artykułów, które pokazują 
nowe perspektywy ekologicznego życia. 
Życząc dobrej lektury, niezmiennie zapraszamy do dzielenia się swoją praktyką 
i refleksjami na łamach „Forum Edukacyjnego”.  
Kontakt: wchlebowska@wodnsieradz.edu.pl 
Magazyn można pobrać ze strony CRE WŁ w Sieradzu w formacie PDF 
 

Książkowe inspiracje pedagogiczne. 

Nowości z CRE WŁ Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu. 

Katalog online: https://sieradz-bped.sowa.pl/ 

Edukacja w cyfrowym świecie. Edukacja 4.0 
Danuta Morańska, Marta Ciesielka, Mariusz Z. Jędrzejko 

Technologie cyfrowe zrewolucjonizowały świat oraz stały się narzędziem zmian 
globalnych. Obszarem szczególnego wykorzystania technologii cyfrowej jest 

edukacja, która w sytuacji izolacji i konieczności wprowadzenia nauczania 
zdalnego postawiła z dnia na dzień przed nauczycielami niespotykane wcześniej 
nowe wyzwania. Młodzi ludzie traktujący cyfrowe narzędzia jako podstawowe 
środki komunikacji oraz zdobywania informacji, "wsiąknięci w sieć", tworzą  
 

mailto:akowalczyk@wodnsieradz.edu.pl
https://sieradz-bped.sowa.pl/


 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

nowe strategie działania, nieznane ich rodzicom i nauczycielom. Sam dostęp do 
technologii nie stworzy jeszcze społeczeństwa cyfrowego. Stanie się takim, jeśli 
powszechne będą umiejętności poruszania się po cyberświecie a uczestnicy 
będą przestrzegali klarownego kodeksu etycznego. Tu ważna jest rola 
nauczycieli, którzy kształtują przyszłe społeczeństwo w nowoczesnym świecie. 
Przede wszystkim posiadane przez nich umiejętności posługiwania się 
cybernarzędziami i aplikacjami, a także ich zastosowanie w świecie relacji 

rzeczywistych.  
Autorzy omawiają metody i narzędzia cyfrowej edukacji, np. Metodę projektu, 
WebQuestu, wideodydaktyki. Jednym z najistotniejszych wyzwań jest 
budowanie bazy cyfrowych materiałów wspomagających edukację, tworzonych 
w taki sposób, aby nauczyciele mogli je adaptować do autorskich programów 
nauczania. Publikacja została przygotowana przez ekspertów w dziedzinie 
edukacji medialnej i profilaktyki, wydana w oryginalnej szacie graficznej, z dużą 

ilością praktycznych wskazówek i propozycji metodycznych dla nauczycieli 
realizujących zadania dydaktyczne i wychowawcze na wszystkich poziomach, 
w zakresie różnych przedmiotów szkolnych. Warto się zainspirować. 

Jak nie zgubić dziecka w sieci? 

Zyta Czechowska, Mikołaj Marcela 

Autorzy przekonują nas, byśmy z otwartością traktowali internet i nowe media. 

Analizują w jaki sposób zdobycze cywilizacyjne wpływają na mózg młodego 
człowieka. Kluczowa jest  skuteczna integracja mózgu i technologii. Rozdziały 
książki przyciągają uwagę: Facebook na dopaminie, Minecraft, czyli serotonina 
w internecie, Peer learning, czyli nauczanie rówieśnicze, Instastory: opowiem 
ci swoją historię, Ralph Demolka w Internecie. Dowiedzieć się możemy, jak uczy 
się geek, czyli osoba, która dąży do pogłębiania wiedzy i umiejętności w różnych 
aspektach popkultury czy nowinek technologicznych. W końcu naszym światem 
rządzą geeki i ich firmy, np. Bill Gates  (Microsoft), Steve Jobs (Apple), Mark 
Zuckerberg (Facebook). Także jeśli rodzic w swoim dziecku  rozpoznaje geeka, 
nie ma powodu do zmartwień. Autorzy formuują wskazówki, jak być rodzicem 
w cyfrowym świecie i towarzyszyć dzieciom w wykorzystywaniu  potencjału 
globalnej sieci. 
Internet  może być sprzymierzeńcem w procesie efektywnej edukacji i rozwoju 
dzieci. Zapoznać się możemy z pomysłami na wspieranie uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nie możemy pominąć także czerpania 

z doświadczeń edukacji zdalnej, bo nadchodzą nowe czasy dla edukacji i my 
musimy im sprostać.  

Kłamstwa polityki klimatycznej. 

Jean Grimaud 

Polecamy pozycję zawierającą krytykę aktualnie prowadzonej polityki 
klimatycznej. Autor nie zajmuje się ociepleniem klimatu, tylko skutkami 
technicznymi, ekonomicznymi i społecznymi bezmyślnego forsowania 
rozwiązań ekologicznych. Światowa polityka klimatyczna ignoruje  sprawy 
lokalne, pod tym względem jest oderwana od rzeczywistości i stąd jej 
szkodliwość jest tak wielka. Nieprzemyślane działania  Zielonych negatywnie 
wpływają na  zdrowie milionów Polaków.  Fachowcy ochrony środowiska wiedzą 
o tym od dawna, że cele światowej polityki klimatycznej są całkowicie odmienne 
od lokalnych potrzeb ekologicznych.  Żaden ze sztandarowych instrumentów 
technicznych, prawnych i fiskalnych polityki klimatycznej nie jest nastawiony 
na walkę ze smogiem. Jedynie na ograniczenie zużycia węgla. Paradoksalnie, 
zdaniem autora, podłączenie zadymionego centrum miasta do elektrociepłowni 
węglowej natychmiast ograniczyłoby smog. To piece grzewcze 
w gospodarstwach indywidualnych są problemem. Grimaud uczula, że każde 
rozdawnictwo pieniędzy trzeba kontrolować, także w obszarze ekologii. 
Przeciwstawia się argumentom Zielonych, którzy straszą, że "Polska zapłaci 
za opóźnienia". Nic podobnego. Kto buduje później, omija koszty eksperymentu. 

Autor punktuje błędy polityki klimatycznej, mając nadzieję, że nakreślony 
krytyczny obraz przyczyni się do otrzeźwienia decydentów. 
Teksty zawarte w rubryce powstały w oparciu o treść polecanych książek, 
wzbogacone informacjami od wydawców. Zachęcamy do wypożyczania. 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

WAŻNE, PILNE, CIEKAWE 
 

Konkurs czytelniczy pt. „Nowele” Marii Konopnickiej”  z cyklu „Czytam!-wiem, 
znam!” – II tura finałowa w CRE WŁ  w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna 
w Sieradzu Filia w Pajęcznie dla uczniów szkół podstawowych z klas V-VIII 
z terenu powiatu pajęczańskiego. 

W dniu 11.05.2022r. uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych z terenu 
powiatu pajęczańskiego, którzy w wyniku eliminacji szkolnych zostali 
zakwalifikowani do II tury finałowej konkursu czytelniczego pt. „Nowele” Marii 
Konopnickiej, spotkają się w Bibliotece Pedagogicznej w Pajęcznie. Zmagania 
konkursowe rozpoczną się o godz. 10.00. Uczestnicy będą musieli wykazać się 
znakomitą znajomością treści czterech nowel Marii Konopnickiej tj. „Dym”, 
„Nasza szkapa”, „Mendel Gdański” i „Miłosierdzie gminy”. O wynikach konkursu 
i terminie wręczenia nagród uczniowie i szkoły zostaną powiadomieni   
e-mailowo. Życzymy powodzenia!  

 

 

 
Konkurs plastyczny „Jestem Eko” 

 

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego, Biblioteka Pedagogiczna 
w Sieradzu Filia w Zduńskiej Woli ogłasza konkurs plastyczny pt. „Jestem Eko”. 
Konkurs realizowany jest w ramach zadania „Ziemia nasz wspólny dom” 

zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie Na Plus” 2022. Celem 
konkursu jest kształtowanie wśród uczniów właściwej postawy wobec przyrody 
i dostrzegania jej różnorodności, rozwijanie pozytywnych uczuć wobec 
otaczającego nas świata, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan 
środowiska przyrodniczego i troski o najbliższe otoczenie,  propagowanie 
postaw i zachowań ekologicznych, uświadamianie zagrożeń środowiska 
przyrodniczego wynikających z działalności człowieka. Przedmiotem konkursu 

jest wykonanie pracy plastycznej promującej zachowania ekologiczne. Konkurs 
adresowany jest do uczniów klas I-III ze szkół podstawowych z powiatu 
zduńskowolskiego. Prace należy składać do 13.05.2022 r. 
 
 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wojewódzki Ośrodek 
Doskonalenia 
Nauczycieli 

ul. 3 Maja 7,  
98-200 Sieradz 

Telefon 
43 8223691 

Adres e-mail 
wodn@wodnsieradz.edu.pl 

Jesteśmy w sieci Web! 
www.wodnsieradz.edu.pl 

 
Zaglądajcie też na: 

https://www.facebook.com/
wodnsieradz  

Polubcie nas na 
Facebooku: 

https://www.facebook.com/

wodnsieradz 

 
ECOKONKURS 2022. Charytatywna zbiórka odzieży. Regulamin Konkursu jest 
dostępny na stronie internetowej: www.ecokonkurs.pl  
 
Ogólnopolski Konkurs plastyczny #NaszaFlaga „Błogosławiony Kardynał Stefan 
Wyszyński, Prymas Tysiąclecia” Ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów 
klas I – III i IV - VIII szkół podstawowych  

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem mailowym:  
kontakt@naszaflaga.pl 
 
Konkurs „Rzeczpospolita Miłości” promujący dziedzictwo myśli bł. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego kierowany jest do młodzieżowych zespołów i ich 
opiekunów. Konkurs organizowany przez Akademię Młodzieżową 
www.akademiamlodziezowa.pl/konkurs-abc-krucjaty 
 

 
 
 

Następny Biuletyn informacyjny WODN w Sieradzu w czerwcu 2022. 

 

            
 

Pierwszym warunkiem szczęścia jest rozsądek 
Sokrates 
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