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Oferta w formie elektronicznej na www.wodnskierniewice.eu
WODN w Skierniewicach posiada
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10
Placówka akredytowana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Witamy po wakacyjnej przerwie. W 2019 roku Wojewódzki Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach będzie świętował 30-lecie istnienia.
Bazując na doświadczeniu oraz przyjętych kryteriach jakości organizacji szkoleń
potwierdzonych Akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty i Certyfikatem Jakości
ISO 9001 – 2015 przygotowaliśmy dla Państwa ofertę edukacyjną na rok szkolny
2018/2019.
Proponowane w ofercie formy i ich tematyka wynikają z:
Kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019:
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości
i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie
rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami.
Rozwój doradztwa zawodowego.
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne
i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Zmian w systemie oświaty związanych z wdrażaną reformą edukacji.
Wniosków i rekomendacji ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Wyników diagnozy potrzeb szkoleniowych nauczycieli i informacji
zwrotnych uzyskanych podczas ewaluacji prowadzonych form kształcenia
ustawicznego.
Życząc udanego roku szkolnego 2018/2019 i samych pomyślnych
przedsięwzięć, zachęcam do skorzystania z naszej oferty. Ufamy, że współpraca
z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach będzie
nadal dla Państwa dobrym i ciekawym doświadczeniem, zainspiruje
do twórczych działań, zaspokoi potrzeby edukacyjne i organizacyjne, jak
również będzie formą wymiany doświadczeń, możliwością udziału w sieci
współpracy i samokształcenia.
Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę m.in.: z zakresu zmian w ocenie pracy
i awansie zawodowym nauczycieli, kształceniu ogólnym, specjalnym,

zawodowym oraz w obszarze wychowania i profilaktyki. Ponadto
przygotowaliśmy ofertę szkoleń z zakresu wdrażania podstawy programowej
kształcenia ogólnego z uwzględnieniem nowoczesnych metod nauczania oraz
wykorzystywania programów europejskich. Zmodyfikowaliśmy ofertę z obszaru
wychowania i profilaktyki, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
rozwiązywania konfliktów w szkole, integracji zespołów klasowych, współpracy
z rodzicami, budowania przyjaznej atmosfery w zespole klasowym i szkole.
Proponujemy kolejną edycję kursu nauki języka angielskiego dla nauczycieli
przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.
Miło nam będzie spotykać się z Państwem na formach stacjonarnych
organizowanych w siedzibie WODN jak również w filiach Biblioteki
Pedagogicznej w Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Brzezinach. Zapraszamy
do skorzystania z bogatej oferty szkoleń e-learningowych. Oferujemy szkolenia
na życzenie klienta.
Ponadto zapraszamy do przesyłania swoich materiałów edukacyjnych, które
opublikujemy w Wirtualnym Magazynie Oświatowym – piśmie redagowanym
przez WODN w Skierniewicach.
Korzystając z naszej oferty prosimy o uwzględnienie następujących zasad
organizacyjnych:
1. Przy
zapisach
na
formy prosimy
podawać
numer
formy
z Informatora (plakatu, strony WWW Ośrodka); we wszystkich tych
dokumentach formy mają ten sam numer. Przy formach odpłatnych prosimy o
podanie imienia i nazwiska, numeru i tytułu formy.
2. Opłaty prosimy uiszczać na konto Ośrodka.
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
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