EDUKACJA HUMANISTYCZNA
Nr formy: 43
Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Zmiany programowe w edukacji
polonistycznej w szkołach ponadpodstawowych”
Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych
Zakres tematyczny:
- Założenia i filozofia zmiany podstawy programowej.
- Założenia przedmiotu język polski w szkole ponadpodstawowej.
- Cele kształcenia ogólnego w liceum i technikum.
- Umiejętności kształcone w liceum i technikum.
- Organizacja sieci współpracy i samokształcenia: Nowe sposoby nauczania
języka polskiego.
Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów
humanistycznych WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny
Liczba godzin: 2
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 27 września 2018 roku, godz. 1500, WODN
w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 44
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Podróże z książką – promocja czytelnictwa
w bibliotece”
Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze
Zakres tematyczny:
- Zmiany w KN i awansie zawodowym nauczyciela bibliotekarza.
- RODO w bibliotece szkolnej.
- Prawa dziecka w szkole i placówce oświatowej.
- Jak czytać efektywnie – techniki efektywnego czytania.
- Zajęcia doskonalące umiejętność poprawnej pisowni z wykorzystaniem gier
i zabaw dydaktycznych.
- Plakat jako forma plastyczna.
- Wykonanie plakatu promującego czytelnictwo.
- Organizacja sieci współpracy i samokształcenia: Sposoby motywowania
ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych z zastosowaniem metod
aktywizujących.
Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji
polonistycznej i bibliotek
Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak
Liczba godzin: 5

Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia:
I termin:
8 października 2018 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D
II termin:
23 października 2018 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5
III termin:
29 października 2018 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 45
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Gry dydaktyczne i ich wykorzystanie
w edukacji polonistycznej”
Adresaci: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
Zakres tematyczny:
- Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność
uczniów z wykorzystaniem gier dydaktycznych.
- Pojęcie, funkcje, rodzaje i zalety gier dydaktycznych.
- Przykłady zastosowania gier dydaktycznych w edukacji polonistycznej.
- Organizacja sieci współpracy i samokształcenia: Sposoby motywowania
ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych z zastosowaniem metod
aktywizujących.
Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji
polonistycznej i bibliotek
Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak
Liczba godzin: 5
Koszt: 15 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 12 listopada 2018 roku, ZMIANA TERMINU na
04 marca 2019 r., 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, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 46
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Elementy retoryczno – kompozycyjne
w kształceniu polonistycznym”
Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej
Zakres tematyczny:
- Najważniejsze zmiany w podstawie programowej języka polskiego w szkole

podstawowej.
- Praca z tekstem – ćwiczenia praktyczne.
Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów
humanistycznych WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 6 grudnia 2018 roku, godz. 1500, WODN
w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201

Nr formy: 47
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Twórczość jako metoda dydaktyczna”
Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej
Zakres tematyczny:
- Technika swobodnego tekstu w świetle wymagań podstawy programowej
i egzaminu ósmoklasisty.
- Ćwiczenia oparte na swobodnym tekście.
Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów
humanistycznych WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 12 grudnia 2018 roku, godz. 1500, WODN
w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201

Nr formy: 48
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Edukacja polonistyczna w szkołach
ponadpodstawowych”
Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych
Zakres tematyczny:
- Metodyka kształcenia literackiego i językowego w świetle wymagań
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: 16 – 17 stycznia 2019 roku, godz. 1500, WODN
w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 49
Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Konkurs literacki Literatura
zaklęta w leśnych wersach”
Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych
Zakres tematyczny:
- Założenia i filozofia zmiany podstawy programowej.
- Cele i założenia konkursu.
Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów
humanistycznych WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: luty/marzec 2019 roku, WODN
w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Regulamin Okręgowego Konkursu Literackiego „Literatura zaklęta w leśnych
wersach”
Organizatorzy:
- Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach
- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
Patronat:
- Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach
- Nadleśnictwo Skierniewice
Cele i założenia konkursu:
- rozwijanie zainteresowań, predyspozycji i uzdolnień uczniów, prowadzących
do głębszego zrozumienia otaczającego świata i przyrody,
- promowanie nauczycieli z pasją i uczniów uzdolnionych literacko,
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni uczniów oraz inspiracja do wyrażania
aktywności artystycznej poprzez krótkie formy literackie (wiersze
i opowiadania),
- uwrażliwianie na piękno poetyckiej formy wyrazu, w tym dbałość o rytm
wypowiedzi i stosowanie ciekawych, różnorodnych środków artystycznych,
- ukazywanie wybranego miejsca o ciekawych, naturalnych urokach i walorach
przyrodniczych z terenu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego,
- uwzględnienie wielozmysłowego odbioru rzeczywistości i umiejętność
przekazania go w formie literackiej,

- dzielenie się własnymi refleksjami i przeżyciami wywołanymi kontemplacją
krajobrazu.
Założenia konkursu:
Tematyka utworów wiąże się z przedstawieniem wybranego miejsca
o ciekawych, naturalnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Ukazując je, należy wydobyć
bogactwo przyrody odbierane różnymi zmysłami oraz zawrzeć refleksje
i przeżycia wywołane kontemplacją tego wycinka rzeczywistości. Pod
utworem w nawiasie należy podać krótką informację o opisywanym literacko
miejscu (np. nazwa naturalnego obiektu geograficznego, nazwa miejscowości,
w której lub w pobliżu której, jest on położony).
I. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych:
- kategoria I uczniowie szkół podstawowych,
- kategoria II uczniowie szkół ponadpodstawowe.
W konkursie biorą udział członkowie Szkolnych Klubów LOP z terenu:
Skierniewice i powiat skierniewicki, Rawa Mazowiecka i powiat rawski,
Łowicz i powiat łowicki, Żyrardów i powiat żyrardowski, Sochaczew i powiat
sochaczewski oraz Brzeziny i powiat brzeziński.
II. Zasady udziału w konkursie:
Nadesłanie na wydruku komputerowym utworów (wierszy, opowiadań)
zainspirowanych urokami przyrody, (do wyboru): a) maximum trzy wiersze,
różne lub tworzące cykl [uwaga! każdy wiersz powinien być wydrukowany na
oddzielnej kartce i opatrzony pseudonimem literackim]; b) krótka forma
prozatorska [uwaga! opowiadanie maksymalnie dwie strony A4, opatrzone
pseudonimem literackim].
Kryteria oceny i wyboru utworów:
- samodzielność oraz pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,
- ogólna estetyka pracy.
III. Założenia organizacyjne:
1. Utwory należy umieścić w kopercie, podpisać pseudonimem, w celu
zapewnienia anonimowości.
2. Utwory literackie wraz z zaklejoną kopertą zawierającą dane osobowe
należy nadesłać do 31 grudnia 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego)
pod adres: Zarząd Okręgu LOP 96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 19,
z dopiskiem „Konkurs literacki”.
3. Finał konkursu zostanie przeprowadzony w 2019 roku.
4. O terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie
lub telefonicznie.
5. Główna forma nagrody: opublikowanie wyróżnionych utworów w zbiorku
literackim pt.: „Literatura zaklęta w leśnych wersach”. Dodatkowo
ufundowane będą nagrody rzeczowe w postaci książek, albumów i
gadżetów promocyjnych.
6. Autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji wierszy bez wypłaty
honorariów oraz bez zgody autorów. W przypadku drukowania utworów,
cytowania, itp., zawsze zachowywane są prawa autorskie. Nadesłane materiały
nie podlegają zwrotowi.
Osoby niezrzeszone w Lidze Ochrony Przyrody a zainteresowane udziałem
w konkursie mogą nawiązać współpracę z ZO LOP w Skierniewicach zgłaszając
się do biura.
Informacji na temat konkursu udziela członek ZO LOP w Skierniewicach,
Krystyna Zbierska (tel. 881233088).
Nr formy: 50
Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Edukacja ekologiczna – Rajd Dnia Ziemi
– Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej”
Adresaci: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Zakres tematyczny:
- Poszerzenie wiadomości z zakresu edukacji przyrodniczo - leśnej.
- Rozwijanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
- Konkurs plastyczny „Moja mała ojczyzna za 100 lat”.
- Kształtowanie wrażeń estetycznych poprzez kontakt z przyrodą.
- Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego i aktywnego spędzania
wolnego czasu.
- Popularyzacja turystyki pieszej.
- Utrwalanie 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 biologii,
ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: maj 2019 roku
Zgłoszenia do: Krystyna Zbierska w siedzibie LOP w Skierniewicach,
ul. Rybickiego 19, nr tel. 881233088 oraz 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 i szkół ponadpodstawowych

Nr formy: 51
Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Powiatowy Konkurs
Ortograficzny”
Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych
Zakres tematyczny:
- Założenia przedmiotu język polski w szkole podstawowej.
- Zasady opracowania konkursu ortograficznego.
Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów
humanistycznych WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: maj 2019 roku, Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 52
Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Konkurs literacki O laur Prusa”
Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych
Zakres tematyczny:
- Założenia i filozofia konkursu.
- Opracowanie tematyki, regulaminu i oceny prac.
Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów
humanistycznych WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: maj/czerwiec 2019 roku, Liceum
Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 10
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 53
Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Edukacja ekologiczna – XIII 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:
I. ETAP SZKOLNY – do końca marca 2019 roku.
Nad przebiegiem etapu szkolnego czuwa Szkolna Komisja Konkursowa
powołana przez Dyrektora szkoły. Komisja kopiuje odpowiednią ilość testów
i dokonuje ich oceny według załączonego w tym samym dniu klucza. Czas
pisania testu 40 minut.
II. ETAP MIEJSKO - GMINNY (uczniowie zakwalifikowani z I etapu):
Test wiedzy i sprawdzian umiejętności odbędzie się w kwietniu 2019 roku.
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 2019
roku.
III. ETAP OKRĘGOWY
Finał Turnieju zaplanowano na czerwiec 2019 roku w formie zabaw i gier
terenowych sprawdzających umiejętności i wiadomości uczniów.
Zakwalifikowani uczniowie z etapu miejsko – gminnego (finaliści)
przyjeżdżają z opiekunem SK LOP do Nadleśnictwa Maków w Uroczysku
Zwierzyniec. Nad wyłonieniem zwycięzców czuwać będzie Komisja
Konkursowa.
Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów
humanistycznych WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel biologii,
ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: czerwiec 2019 roku, siedziba Nadleśnictwa Maków
Zgłoszenia do: Krystyna Zbierska w siedzibie LOP w Skierniewicach,
ul. Rybickiego 19, nr tel. 881233088 oraz WODN w Skierniewicach –
tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201.
Uwaga: W Turnieju Wiedzy Przyrodniczej udział biorą uczniowie i nauczyciele
(członkowie Szkolnych Kół LOP) szkół podstawowych.

