EDUKACJA HUMANISTYCZNA
Nr formy: 49
Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Rola biblioteki szkolnej we wdrażaniu
podstawy programowej i upowszechnianiu czytelnictwa”
Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze, wszyscy zainteresowani tematyką
Zakres tematyczny:
- Zadania dla szkoły i biblioteki związane z reformą edukacji.
- Zmiany programowe w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu ogólnym
w szkole podstawowej.
- Kierunki zmian podstawy programowej.
- Zasoby Internetu i nowe technologie w promocji czytelnictwa.
- Jak zainteresować uczniów książką?
- Pomysły na pracę z lekturą i działania popularyzujące czytelnictwo –
przykłady dobrych praktyk.
Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji
polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak
Liczba godzin: 4
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia:
I termin
20 września 2017 roku, godz. 1400,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2
II termin
25 września 2017 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D
III termin
4 października 2017 roku, godz. 1400,
Biblioteka PWSZ w Skierniewicach, ul. Batorego 64E
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,
46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 50
Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Przygotowanie nauczycieli języka
polskiego do wdrożenia nowej podstawy programowej”
Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych
i gimnazjach
Zakres tematyczny:
- Założenia reformy oświaty.
- Dobór metod i form pracy.
- Warunki i sposób realizacji podstawy programowej.

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów
humanistycznych WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny
Liczba godzin: 4
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 21 września 2017 roku, godz. 1500,
WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,
46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 51
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Nauczanie języka polskiego w kontekście
nowej podstawy programowej”
Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych
i gimnazjach
Zakres tematyczny:
- Założenia reformy oświaty.
- Dobór metod i form pracy.
- Warunki i sposób realizacji podstawy programowej.
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:
I termin
16 listopada 2017 roku, godz. 1500,
WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
II termin
7 marca 2018 roku, godz. 1500,
WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,
46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 52
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Indywidualizacja pracy
z uczniem w klasie o zróżnicowanym poziomie przyswajania wiedzy”
Adresaci: Nauczyciele języka polskiego, wszyscy zainteresowani tematyką
Zakres tematyczny:
- Co tak naprawdę oznacza indywidualizacja?
- Zasady i sposoby indywidualizacji nauczania.
- Nauczanie zindywidualizowane – podstawy prawne.
- Obszary indywidualnego wsparcia – sposoby i metody.
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Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji
polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak
Liczba godzin: 5
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia:
20 marca 2018 roku, godz. 1500,
WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,
46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 53
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 – nauczyciel przyrody
i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego
Liczba godzin: 10 (5 godz. zajęcia stacjonarne, 5 godz. e-doskonalenie)
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: marzec 2018 roku,
WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
Zgłoszenia do:
Utwory literackie z zaklejoną kopertą zawierającą dane osobowe należy
nadesłać do ZO LOP w Skierniewicach w terminie do 31 grudnia 2017 roku.
Regulamin konkursu należy odebrać w siedzibie Zarządu Okręgu LOP
w Skierniewicach przy ul. Rybickiego 19, tel.: 46/8333088.
Finał konkursu przewidywany jest w marcu 2018 roku.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w maszynopisie albo
na wydruku komputerowym wierszy lub form prozatorskich (do wyboru z niżej
podanych), nigdzie wcześniej niepublikowanych, dotyczących przyrody.
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Zestaw powinien zawierać:
1) max. 3 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).
Nr formy: 54
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Wybrane metody pracy z uczniem
na języku polskim”
Adresaci: Nauczyciele języka polskiego, wszyscy zainteresowani tematyką
Zakres tematyczny:
- Klasyfikacja metod aktywizujących i ich użyteczność w obrębie różnych
obszarów przekazywania wiedzy.
- Przedstawienie typologii uczniów w kontekście doboru metod pracy z grupą.
- Sposoby konstruowania scenariusza zajęć z wykorzystaniem metod
aktywizacji uczniów.
- Prezentacja wybranych metod poprzez doświadczenie ich działania.
- Krótkie ćwiczenia pobudzające kreatywność uczestników.
- Tworzenie różnorodnych, oryginalnych modyfikacji ćwiczonych metod.
Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji
polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia:
12 kwietnia 2018 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,
46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 55
Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Edukacja ekologiczna. XVIII RAJD
DNIA ZIEMI – ŚCIEŻKAMI PUSZCZY BOLIMOWSKIEJ”
Adresaci: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych
w szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjach
Zakres tematyczny:
- Poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczoleśnej.
- 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.
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- 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
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 2018 roku, WODN w Skierniewicach,
ul. Batorego 64D
Zgłoszenia do: 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, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Uwaga: W rajdzie udział biorą uczniowie i nauczyciele (członkowie Szkolnych Kół LOP)
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Nr formy: 56
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Przygotowanie konkursu ortograficznego
w szkole podstawowej i gimnazjum”
Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej oraz gimnazjach
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
Termin i miejsce rozpoczęcia: maj/czerwiec 2018 roku,
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,
46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 57
Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Edukacja ekologiczna – XII Turniej
Wiedzy Przyrodniczej”
Adresaci: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych
w szkołach podstawowych
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Zakres tematyczny:
- Kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw w zakresie
dbałości o środowisko naturalne.
Kwalifikacja uczniów przeprowadzona zostanie w trzech etapach:
- etap szkolny – do końca marca 2018 roku.
Nad przebiegiem etapu szkolnego czuwa Szkolna Komisja Konkursowa
(2-3 osoby z Rady Pedagogicznej powołane przez Dyrektora Szkoły), która
kopiuje odpowiednią ilość testów i dokonuje ich oceny według załączonego
klucza w tym samym dniu. Czas pisania testu 40 minut.
- etap miejsko-gminny
(uczniowie zakwalifikowani z I etapu):
Test wiedzy i sprawdzian umiejętności odbędzie się w kwietniu 2018 r.
Dla dokonania oceny prac powołana zostanie Komisja Konkursowa w składzie:
przedstawiciel miasta lub gminy oraz chętni opiekunowie Szkolnych Kół LOP.
Koordynator kopiuje odpowiednią ilość testów, organizuje czas i poczęstunek
dla uczniów w trakcie oczekiwania na wyniki turnieju, a wyniki przesyła do ZO
LOP w Skierniewicach do 30 kwietnia 2018 r.
- etap okręgowy
Przeprowadzony zostanie w czerwcu 2018 r. w formie zabawowej
sprawdzającej umiejętności i wiadomości uczniów. Zakwalifikowani uczniowie
z etapu miejsko-gminnego (finaliści) przyjeżdżają z opiekunem SK LOP
do Nadleśnictwa Maków w Uroczysku Zwierzyniec. Nad wyłonieniem
laureatów czuwać będzie Komisja Konkursowa.
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 2018 roku,
siedziba Nadleśnictwa Maków
Zgłoszenia do: 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, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Uwaga: W rajdzie udział biorą uczniowie i nauczyciele (członkowie Szkolnych Kół LOP)
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
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