ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE
Nr formy: 2
Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Nowe uregulowania prawne – sytuacja
nauczyciela w dobie reformy”
Adresaci: Dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zakres tematyczny:
- Podstawa prawna zmian w oświacie.
- Prawa i obowiązki nauczycieli oraz dyrektorów szkół wynikające
z wdrażanych zmian.
- Ocena pracy nauczyciela od 1 września 2018 roku.
- Awans zawodowy nauczyciela.
- Czas pracy, ustalanie łączonego pensum, urlop dla poratowania zdrowia.
Kierownik formy: Agata Lipska nauczyciel – doradca metodyczny
ds. przedmiotów zawodowych WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Agata Lipska
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 6 września 2018 roku, godz. 1430, 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, 46/83340-74 wew. 201, 46/832- 56-43 wew. 201
Nr formy: 3
Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Planowanie i realizacja ewaluacji
wewnętrznej w szkole/placówce oświatowej”
Adresaci: Zainteresowani nauczyciele, zespoły ds. ewaluacji wewnętrznej
Zakres tematyczny:
- Planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej.
- Narzędzia wykorzystywane w ewaluacji wewnętrznej.
- Analiza danych ilościowych i jakościowych.
- Projektowanie raportu z 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: 6
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy (wrzesień 2018 roku – maj
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

Nr formy: 4
Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Edukacja europejska – Program Erasmus
+ dla edukacji szkolnej – wytyczne na rok 2018/2019”
Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, szkół ogólnokształcących
i zawodowych zainteresowani udziałem placówek w międzynarodowych
projektach współpracy szkół i doskonaleniu zagranicą
Zakres tematyczny:
- Wytyczne Komisji Europejskiej w kwestii programu Erasmus + na rok
2018/2019.
- Projekty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli zagranicą – Akcja
KA1 (cele i priorytety).
- Międzynarodowe projekty współpracy szkół – Akcja KA2 (cele i priorytety).
- Analiza dokumentów (wnioski aplikacyjne, nowe formularze).
- Możliwości poszukiwania partnerów zagranicznych.
- Rola programu eTwinning w strukturze Erasmus +.
- Przykłady dobrych praktyk.
Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji
polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Agnieszka Edyta Dąbrowska
Liczba godzin: 6
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia:
I termin:
6 listopada 2018 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D
II termin:
13 listopada 2018 roku godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5
III termin:
15 listopada 2018 roku, godz. 1400,
WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
IV termin:
22 listopada 2018 roku, godz. 1500,
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: 5
Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Edukacja europejska – Program Erasmus
+ dla edukacji zawodowej – wytyczne na rok 2018/2019”
Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele szkół zawodowych zainteresowani udziałem
placówek w międzynarodowych projektach współpracy szkół, doskonaleniu
zagranicą i realizacją staży uczniowskich w firmach zagranicznych
Zakres tematyczny:
- Wytyczne Komisji Europejskiej w kwestii programu Erasmus + edukacja
zawodowa na rok 2018/2019.
- Projekty w zakresie staży uczniowskich i doskonalenia nauczycieli zawodu
zagranicą – Akcja KA1 (cele i priorytety).
- Międzynarodowe projekty współpracy szkół – Akcja KA2 (cele i priorytety).
- Analiza dokumentów (wnioski aplikacyjne, nowe formularze).
- Możliwości poszukiwania partnerów zagranicznych.
- Rola programu eTwinning w strukturze Erasmus +.
- Przykłady dobrych praktyk.
Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji
polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Agnieszka Edyta Dąbrowska
Liczba godzin: 6
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia:
I termin:
26 listopada 2018 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D
II termin:
5 grudnia 2018 roku, godz. 1400,
WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64 D
III termin:
11 grudnia 2018 roku godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5
IV termin:
13 grudnia 2018 roku, godz. 1500,
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: 6
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Trudne rozmowy
z pracownikami szkoły i nie tylko, czyli praktyczny trening dla dyrektorów
szkół i placówek oświatowych”
Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele zainteresowani powyższą
tematyką
Zakres tematyczny:
- Budowanie autorytetu.
- Diagnozowanie postawy pracowników.
- Metody komunikacji skuteczne w budowaniu relacji z pracownikami.
- Udzielanie informacji zwrotnych.
- Feedback motywujący i korygujący.
- Rozmowa krytyczna i uznaniowa.
Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel – konsultant ds. organizacji
i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Anna Stefaniak, Tomasz Chmurski – pedagog, dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach
Liczba godzin: 10
Koszt: 70 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 22, 24 stycznia 2019 roku, godz. 1300, 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

