
Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Pajęcznie
98-330 Pajęczno, ul. Wiśniowa 5, 

tel. 34 311 20 89
e-mail: filiapajeczno@bpsieradz.pl, www.filiapajeczno.bpsieradz.pl 

OFERTA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  
NA ROK SZKOLNY 2019/2020. 

Doskonalenie prowadzone jest  przez konsultantów z WODN w Sieradzu na terenie naszej placówki.
Osoby zainteresowane udziałem w prosimy o  zapisy w Bibliotece Pedagogicznej w Pajęcznie do
dnia 10.10.2019 r. w celu dalszych rozmów z WODN w Sieradzu odnośnie organizacji warsztatów.
O terminie wpłaty na konto i dokładnych terminach spotkań zainteresowani zostaną powiadomieni.

1. Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem - warsztaty
metodyczne   (12  h)  prowadzący:  Ewa  Ruszkowska,  Wiesława  Chlebowska.
Adresat: Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy grup. 
Termin: 28.11.2019 i 03.12.2019r. (2 spotkania)  godz. 13.00.   Koszt – 40,00 zł

2. Autorytet  nauczyciela  –  jak  go  budować  poprzez  oddziaływanie  wychowawcze
i wizerunek osobisty - warsztaty metodyczne (7 h) prowadzący:  Ewa Ruszkowska.
Adresat: Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy grup. 
Termin: 22.10.2019 r.      ( 1 spotkanie)      godz. 13.00.             Koszt – 30,00 zł

3. Kompetencje  kluczowe  w  edukacji  przedszkolnej -   warsztaty  metodyczne  (  6  h)
prowadzący:  Dorota  Wiśniewska  .  Adresat:  Nauczyciele  wychowania
przedszkolnego. Termin II półrocze– marzec 2020.    Koszt – 30,00 zł

4. Ja też potrafię czytać –skuteczne metody pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu –
warsztaty  metodyczne  (15  h),   prowadzący:  Violetta  Florkiewicz .Adresat:
Nauczyciele  wychowania  przedszkolnego,  edukacji  wczesnoszkolnej  oraz
zainteresowani powyższą tematyką.
Termin: listopad 2019 ( 2 spotkania). Koszt – 40,00 zł

5. Nie dyktujemy – aktywizujemy.  Metody i  formy inicjowania aktywności uczniów–
kurs doskonalący (10 h). Adresat: Zainteresowani nauczyciele.
Termin : luty/marzec 2020 II półrocze. Koszt – 30,00 zł

6. Rozwijanie  kompetencji  czytelniczych  uczniów  przy  użyciu  narzędzi  krytycznego
myślenia  TOC –  warsztaty  metodyczne(  6h),  prowadzący  Wiesława Chlebowska.
Adresat: Zainteresowani nauczyciele ( bibliotekarze, poloniści ) 
Termin: II półrocze kwiecień/maj 2020.  Koszt – 30,00 zł

Zapraszamy do udziału!
Zapisy: e-mail: filiapajeczno@bpsieradz.pl

tel. 34 311 20 89  lub osobiście w naszej placówce
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