
Nr formy: 96 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Asertywność w pracy 

nauczyciela”  
Adresaci: Nauczyciele zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny: 

 Podstawowe wiadomości o asertywności. 

 Empatia i asertywność – znaczenie pojęć. 

 Zachowania empatyczne i asertywne w pracy nauczyciela. 

 Zasady asertywnych komunikatów. 

 Wyrażanie i przyjmowanie krytyki. 

 Przekazywanie i przyjmowanie uwag krytycznych. 

 Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych 

postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – nauczyciel konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek CRE WŁ w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin: 5 

Koszt Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 27 września 2022 roku, godz. 14
30

, Ms Teams 

Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl) 

 

Nr formy: 97 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne na Platformie Ms Teams 

„Efektywna komunikacja interpersonalna” 
Adresaci: Nauczyciele rozpoczynający pracę wszystkich typów 

szkół/placówek oraz inni zainteresowani tematyką szkolenia 
Zakres tematyczny:  

 Prawidłowości komunikacji interpersonalnej. 

 Dobre praktyki. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa CRE WŁ w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: dr n. hum. Grażyna Cęcelek, Profesor Akademii Nauk 

Stosowanych Stefana Batorego z siedzibą w Skierniewicach, pedagog, 

specjalista z  zakresu umiejętności psychospołecznych i kompetencji o 

charakterze psychologiczno-pedagogicznym 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 26 września 2022 roku, godz. 16
00

, Platforma 

Ms Teams lub po zebraniu grupy  
Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl) 

 

 

https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/


Nr formy: 98 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne na Platformie Ms Teams „Jak 

kształtować i dbać o kompetencje społeczno-emocjonalne nauczyciela 

w zmieniającej się szkole?”  

Adresaci: Nauczyciele rozpoczynający pracę wszystkich typów 

szkół/placówek oraz inni zainteresowani tematyką szkolenia 
Zakres tematyczny:  

 Szkoła jako środowisko wychowawcze – nowe potrzeby i wyzwania. 

 Szkoła uczenia się i konstruowania wiedzy jako przestrzeń budowania 

przyszłości ucznia. 

 Dialog warunkiem oraz źródłem szkoły stanowiącej przestrzeń uczenia się.  

 Warsztat pracy nauczyciela w konstruktywistycznym modelu kształcenia 

 Istota kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów i nauczycieli. 

 Znaczenie społeczno-emocjonalnych kompetencji nauczyciela w procesie 

realizacji założeń szkoły uczenia się. 

 Kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów i nauczycieli w procesie 

edukacji zdalnej wymuszonej.  

 Rekomendacje dla kształtowania oraz troski o kompetencje społeczno-

emocjonalne wśród uczniów i nauczycieli. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. 

promocji zdrowia i bezpieczeństwa CRE WŁ w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: dr n. hum. Grażyna Cęcelek, Profesor Akademii Nauk 

Stosowanych Stefana Batorego z siedzibą w Skierniewicach, pedagog, 

specjalista z  zakresu umiejętności psychospołecznych i kompetencji o 

charakterze psychologiczno-pedagogicznym  

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 24 października 2022 roku, godz. 16
00

, 

Platforma Ms Teams lub po zebraniu grupy  
Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl) 

 

Nr formy: 99 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle 

„Bajkoterapia. Jak wykorzystać bajkę w pracy z dzieckiem w wieku 

przedszkolnym?” 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz wszyscy 

zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny: 

 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające 

zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów. 

 Biblioterapia – co to takiego? 
 Bajkoterapia jako metoda pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.  

 Rola bajek terapeutycznych oraz ich wpływ na dziecko w wieku przedszkolnym.  

https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/


 Zasady zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – nauczyciel konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek CRE WŁ w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin: 10 

Koszt:10 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 14-26 listopada 2022 roku, godz. 14
30

, 

Platforma Moodle CRE WŁ Skierniewice  
Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl) 

 

Nr formy: 100 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne na Platformie Ms Teams 

„Jak  radzić sobie ze stresem w szkole i poza szkołą?”  

Adresaci: Nauczyciele rozpoczynający pracę wszystkich typów 

szkół/placówek oraz inni zainteresowani tematyką szkolenia 

Zakres tematyczny:  

 Czym właściwie jest stres i co go wywołuje?  

 Rodzaje stresu – jak je rozróżnić?  

 Reakcje na sytuacje stresowe. 

 Konsekwencje przewlekłego stresu. 

 Jak zachować spokój w sytuacjach stresowych?  

 Techniki „zwalczania stresu” – jak go zminimalizować? 

 Dobre praktyki. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. 

promocji zdrowia i bezpieczeństwa CRE WŁ w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: dr n. hum. Grażyna Cęcelek, Profesor Akademii Nauk 

Stosowanych Stefana Batorego z siedzibą w Skierniewicach, pedagog, 

specjalista z zakresu umiejętności psychospołecznych i kompetencji o 

charakterze psychologiczno-pedagogicznym 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 21 listopada 2022 roku, godz. 16
00

, Platforma 

Ms  Teams lub po zebraniu grupy  
Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl) 

 

Nr formy: 101 

Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Jak pomóc uczniowi osiągnąć 

sukces edukacyjny?” 
Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze, języka polskiego szkół podstawowych, 

wszyscy zainteresowani tematem  
Zakres tematyczny: 

 Diagnozowanie mocnych i słabych stron ucznia. 

https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/


 Rozpoznawanie indywidualnych strategii uczenia się oraz dopasowywanie 

metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów.  

 Procesy uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów.  

 Zasady właściwej organizacji środowiska edukacyjnego i udzielania 

uczniom i rodzicom informacji zwrotnej na temat wyników edukacyjnych. 

 Pięć kluczowych umiejętności na osiągnięcie sukcesu w szkole.  

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – nauczyciel konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek CRE WŁ w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak 

Liczba godzin: 5  

Koszt: Nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 19 stycznia 2023 roku, godz. 14
30

, CRE WŁ 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl) 

 

Nr formy: 102 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne na Platformie Moodle „Jak 

sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów?” 
Adresaci: Nauczyciele zainteresowani  powyższą tematyką  

Zakres tematyczny:   

 Przejawy trudnych i prowokacyjnych zachowań uczniów. 

 Motywy trudnych i prowokacyjnych zachowań uczniów. 

 Radzenie sobie z trudnymi, prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. 

Kierownik formy: Anna Stefaniak – nauczyciel konsultant ds. organizacji 

i  programowania pracy szkoły/placówki oświatowej w CRE WŁ w 

Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak  

Liczba godzin: 30 

Koszt: 40 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 7 lutego 2023 roku – 14 marca 2023 roku, on-

line na Platformie Moodle CRE WŁ w Skierniewicach 

Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl) 

 

Nr formy: 103 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Organizacja procesu wspierania uczniów 

ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” 

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego, bibliotekarze, wszyscy 

zainteresowani tematem 
Zakres tematyczny: 

 Podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 Dynamika pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

przedszkolu, szkole i placówce. 

https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/


 Sposoby organizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi.   

 Dokumentacja ucznia ze SPE. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – nauczyciel konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek CRE WŁ w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Dominika Nowakowska – nauczyciel współorganizujący 

proces kształcenia w ZSSO im. Jana Pawła II w Skierniewicach, Małgorzata 

Wrzodak 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 22 marca 2023 roku, godz. 15
00 

CRE WŁ 

w  Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl) 

 

https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

