CERTYFIKAT
ISO 9001

AKREDYTACJA
ŁKO

Nr
szkolenia

Tytuł formy

WODN – Łódź
zaprasza w styczniu i lutym 2020 r.

Adresat

Kierownik
formy

Liczba
godzin
dydakt.

Koszt
szkolenia

Planowane
terminy szkolenia

Termin
zgłoszenia
udziału

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

1

Warsztat
Rada pedagogiczna jako organ szkoły.
Zasady funkcjonowania
i dokumentowania jej działalności

Dyrektorzy, wicedyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
lub zainteresowani nauczyciele

Beata
Florek

5

40 zł

18 lutego,
godz. 15.00–19.00

do
04.02.2020

4

Warsztat
Organizacja i sprawowanie nadzoru
pedagogicznego zgodnie z nowym
prawem oświatowym

Dyrektorzy, wicedyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
lub zainteresowani nauczyciele

Beata
Florek

5

40 zł

23 stycznia,
godz. 15.00–19.00

do
09.01.2020

6

Warsztat
Obserwacja zajęć jako jeden z aspektów dyrektorzy szkół i placówek
oświatowych lub wyznaczeni
sprawowania nadzoru pedagogicznego nauczyciele
przez dyrektora

Anna
Góra

5

40 zł

17 lutego,
godz. 15.00–19.00

do
10.02.2020

Szkolenie rady pedagogicznej
Rada pedagogiczna jako organ szkoły.
Zasady funkcjonowania
i dokumentowania jej działalności

Beata
Florek

4

282

Rady pedagogiczne

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

UWAGA!
W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby, które potwierdzą swój udział. Warunkiem uruchomienia kursów doskonalących jest zebranie się odpowiedniej grupy.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie jej na adres WODN (osobiście, elektronicznie faxem lub listownie),
tel. 42 636 81 83, fax: 42 636 61 46, e-mail: wodn@wodn.lodz.pl. Udział w kursach można również zgłaszać przez formularz znajdujący się na stronie
www.wodn.lodz.pl, w zakładce „kursy”. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione e-mailem.

283

Szkolenie rady pedagogicznej
Odpowiedzialność prawna rodziców
za dzieci w kontekście obowiązków
względem szkoły

Rady pedagogiczne

Beata
Florek

4

284

Szkolenie rady pedagogicznej
Obowiązki nauczycieli w zakresie
ochrony danych osobowych

Rady pedagogiczne

Anna Góra
Beata Florek

4

286

Szkolenie rady pedagogicznej
Jak stosować zasady marketingu
w placówce oświatowej?

Rady pedagogiczne

Anna
Góra

4

287

Szkolenie rady pedagogicznej
Obserwacje, hospitacje i lekcje
koleżeńskie inaczej

Rady pedagogiczne

Anna
Góra

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

289

Szkolenie rady pedagogicznej
Odpowiedzialność prawna nauczycieli
z uwzględnieniem najnowszych
uregulowań prawnych

Rady pedagogiczne

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

290

Szkolenie rady pedagogicznej
Mobbing, dyskryminacja i molestowanie Rady pedagogiczne
jako przejaw terroru pracowniczego

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

291

Szkolenie rady pedagogicznej
Statut szkoły zgodny z wymogami
ustawy Prawo oświatowe

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

293

Szkolenie rady pedagogicznej
Nadzór dyrektora szkoły nad realizacją
Rady pedagogiczne
działań wynikających z programu
poprawy efektów kształcenia

Jadwiga
Miłos

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

Rady pedagogiczne

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

2
UWAGA!
W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby, które potwierdzą swój udział. Warunkiem uruchomienia kursów doskonalących jest zebranie się odpowiedniej grupy.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie jej na adres WODN (osobiście, elektronicznie faxem lub listownie),
tel. 42 636 81 83, fax: 42 636 61 46, e-mail: wodn@wodn.lodz.pl. Udział w kursach można również zgłaszać przez formularz znajdujący się na stronie
www.wodn.lodz.pl, w zakładce „kursy”. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione e-mailem.

DORADZTWO ZAWODOWE

417

Warsztat
Specyfika doradztwa zawodowego
w świetlicy szkolnej

Nauczyciele odpowiedzialni
za doradztwo zawodowe
w szkole

Jadwiga
Miłos

5

40 zł

25 lutego,
godz. 14.00–17.30

do
20.02.2020

10

40 zł

rozpoczęcie
27 lutego,
godz. 14.00–17.30

do
24.02.2020

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

21

Warsztat
Pomiar dydaktyczny dla nauczycieli
kształcenia zawodowego z krótkim
stażem pracy

nauczyciele kształcenia
zawodowego

Jadwiga
Miłos

ROZWÓJ I AWANS ZAWODOWY

24

Kurs doskonalący
Przepisy dotyczące systemu oświaty
w zakresie funkcjonowania szkoły
i ich zastosowanie

nauczyciele realizujący staż
na stopień nauczyciela
kontraktowego i mianowanego

Krzysztof
Sibielski

12

80 zł

22 i 29 lutego,
godz. 9.00–14.00

do
14.02.2020

32

Warsztat
Jak udoskonalić umiejętność
dokonywania ewaluacji własnej pracy
i wykorzystywania jej wyników
do doskonalenia warsztatu pracy?

Nauczyciele ubiegający się
o stopień nauczyciela
mianowanego

Krzysztof
Sibielski

5

50 zł

29 stycznia,
godz. 15.15–19.15

do
24.01.2020

39

E-learningowy kurs doskonalący
Dokumentacja dla komisji nauczyciela
mianowanego – opis i analiza
(poprzednio Koniec wieńczy dzieło)

Nauczyciele mianowani
przygotowujący dokumentację
dla komisji kwalifikacyjnej

100 zł

rozpoczęcie
19 lutego

do
03.02.2020

Anka
Pilichowska

20
(e-learning)

3
UWAGA!
W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby, które potwierdzą swój udział. Warunkiem uruchomienia kursów doskonalących jest zebranie się odpowiedniej grupy.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie jej na adres WODN (osobiście, elektronicznie faxem lub listownie),
tel. 42 636 81 83, fax: 42 636 61 46, e-mail: wodn@wodn.lodz.pl. Udział w kursach można również zgłaszać przez formularz znajdujący się na stronie
www.wodn.lodz.pl, w zakładce „kursy”. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione e-mailem.

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA

49

Warsztat
Jak uczyć pięknej głosowej interpretacji Zainteresowani nauczyciele oraz dr Renata
inni odbiorcy z placówek
tekstu literackiego?
Jagodzińska
edukacyjnych i bibliotek
Zajęcia prowadzi Katarzyna Żuk, aktorka

5

50 zł

17 lutego,
godz. 15.00–19.00

do
30.01.2020

70 zł

rozpoczęcie
6 lutego

do
27.01.2020

70 zł

rozpoczęcie
19 lutego

do
14.02.2020

30 zł

13 lutego,
godz. 15.00–19.00

do
30.01.2020

Teatru Nowego w Łodzi

50

E-learningowy kurs doskonalący
Znane i nieznane metody i techniki
aktywizujące uczących się

Nauczyciele wszystkich typów
szkół

Kinga
Gałązka

51

E-learningowy kurs doskonalący
Nauczyciele wszystkich typów
Blaski i cienie oceniania kształtującego szkół

Kinga
Gałązka

126

127

Warsztat
Twórcze pisanie – dla uczniów i
nauczycieli. Sztuka słowa w praktyce
Warsztat
Dzieło plastyczne bez tajemnic –
wprowadzenie do analizy formalnej
Zajęcia prowadzą pracownicy Działu
Edukacji Muzeum Pałac Herbsta

418

Warsztat
Tworzenie wypowiedzi pisemnych
w szkole ponadpodstawowej
– ćwiczenia praktyczne

Zainteresowani nauczyciele

dr Renata
Jagodzińska

30
(e-learning)

30
(e-learning)

5

15 zł
Nauczyciele języka polskiego
i inni zainteresowani

dr Renata
Jagodzińska

5

Nauczyciele ze szkół
ponadpodstawowych

dr Renata
Jagodzińska

4

(Koszt biletu
do muzeum
i opłata za
warsztat)

bezpłatnie

27 lutego,
godz. 15.00–19.00
Muzeum Pałac Herbsta
ul. Przędzalniana 72

30 stycznia,
godz. 15.00–18.00

do
01.02.2020

do
10.01.2020

4
UWAGA!
W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby, które potwierdzą swój udział. Warunkiem uruchomienia kursów doskonalących jest zebranie się odpowiedniej grupy.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie jej na adres WODN (osobiście, elektronicznie faxem lub listownie),
tel. 42 636 81 83, fax: 42 636 61 46, e-mail: wodn@wodn.lodz.pl. Udział w kursach można również zgłaszać przez formularz znajdujący się na stronie
www.wodn.lodz.pl, w zakładce „kursy”. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione e-mailem.

133

E-learningowy kurs doskonalący
Culture in the classroom
– jak kształtować kompetencje
interkulturowe na lekcjach języka
angielskiego

Nauczyciele języka angielskiego
wszystkich typów szkół

Joanna
Bechcińska

360

Warsztat
Gry i zabawy polisensoryczne
na lekcjach języka angielskiego
Zajęcia prowadzi Katarzyna Gala

Nauczyciele języka angielskiego
szkół podstawowych

Joanna
Bechcińska

419

Seminarium
Nauczyciele języka angielskiego
Akcja gamifikacja – stań się bohaterem
wszystkich typów szkół
w swojej angielskiej grze

420

Warsztat
Uwaga i koncentracja – czyli jak
efektywnie pracować z dużą grupą

70 zł

od 10 lutego
do 16 marca

do
06.02.2020

5

50 zł

6 lutego,
godz. 16.00–19.30

do
03.02.2020

Joanna
Bechcińska

5

bezpłatnie

27 stycznia,
godz. 15.30–19.15

do
24.01.2020

Nauczyciele języków obcych
wszystkich typów szkół

Joanna
Bechcińska

5

50 zł

17 lutego,
godz. 16.00–19.30

do
13.02.2020

Nauczyciele historii i WOS
oraz nauczyciele zainteresowani
historią regionalną

Tadeusz Z.
Bogalecki

30
(e-learning)

Zajęcia prowadzi Anna Życka

146

Warsztat
Lekcja pamięci przy Pomniku Ofiar
Komunizmu w Łodzi

147

Warsztat
Nauczyciele historii i WOS
Wycieczka piesza szlakiem powstańców oraz nauczyciele zainteresowani
1863 roku i Józefa Piłsudskiego w Łodzi historią regionalną

Tadeusz Z.
Bogalecki

4

bezpłatnie

421

Warsztat
Działalność członków Tymczasowego
Rządu Narodowego oraz powstańców
i samarytanek w Łodzi w 1863 r.

Tadeusz Z.
Bogalecki

1,5

bezpłatnie

Nauczyciele historii i WOS
oraz nauczyciele zainteresowani
historią regionalną

3

bezpłatnie

30 stycznia,
godz. 13.00–15.00
Zbiórka przy XII LO, Łódź,
al. Anstadta 7

19 lutego,
godz. 12.00–15.00

do
28.01.2020

do

Zbiórka przy dawnym ratuszu 17.02.2020
na placu Wolności

11 lutego,
godz. 16.00–17.10

do
07.02.2020

5
UWAGA!
W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby, które potwierdzą swój udział. Warunkiem uruchomienia kursów doskonalących jest zebranie się odpowiedniej grupy.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie jej na adres WODN (osobiście, elektronicznie faxem lub listownie),
tel. 42 636 81 83, fax: 42 636 61 46, e-mail: wodn@wodn.lodz.pl. Udział w kursach można również zgłaszać przez formularz znajdujący się na stronie
www.wodn.lodz.pl, w zakładce „kursy”. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione e-mailem.

422

Nauczyciele historii i WOS
Warsztat
Działalność Józefa Piłsudskiego w Łodzi oraz nauczyciele zainteresowani
w latach 1899-1900
historią regionalną

168

Warsztat
Walentynkowa matematyka

Zainteresowani nauczyciele
matematyki

174

Warsztat
Wykorzystanie GIS w edukacji
geograficznej

183

Warsztat
Zainteresowani nauczyciele
Interdyscyplinarność nauk przyrodniczych
przedmiotów przyrodniczych
– projekty edukacyjne w procesie
wszystkich typów szkół
uczenia się

192

Seminarium
Child grooming jako nowy rodzaj
przestępstw wobec dzieci

nauczyciele szkół promujących
zdrowie oraz zainteresowani

196

Warsztat
Trening i zajęcia Full Body Workout.
Zajęcia wzmacniające ciało

nauczyciele wychowania
fizycznego wszystkich typów
szkół i placówek oraz inni
zainteresowani

204

Warsztat
Pisarze Łodzi i regionu. Warsztaty
czytelnicze

Nauczyciele bibliotekarze
i inni zainteresowani

Nauczyciele geografii ze
wszystkich typów szkół

Tadeusz Z.
Bogalecki

1,5

bezpłatnie

11 lutego,
godz. 17.20–18.30

do
07.02.2020

Kinga
Gałązka

5

bezpłatnie

4 lutego,
godz. 15.00–19.00

do
30.01.2020

30 stycznia i 20 lutego,
godz. 14.00–17.30
Jadwiga
Miłos

10

Włodzimierz
Nawrocki

10

40 zł

3 i 17 lutego,
godz. 15.00–19.00

do
30.01.2020

Joanna
Grzesiak

5

bezpłatnie

25 lutego,
godz. 15.00–19.00

do
17.02.2020

bezpłatnie Pracownia Geoinformacji UŁ,
ul. Kopcińskiego 31
Zapraszamy nauczycieli
z grupą uczniów do 10 osób

28 lutego,
godz. 15.00–17.30

Joanna
Grzesiak

3

30 zł

Anna IwickaOkońska

4

40 zł

Studio Tańca 4U
Łódź, ul. Piotra Skargi 12
C.H. „Glob” piętro II, kl. B

11 lutego,
godz. 15.00–18.00

do
27.01.2020

do
17.02.2020

do
07.02.2020

6
UWAGA!
W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby, które potwierdzą swój udział. Warunkiem uruchomienia kursów doskonalących jest zebranie się odpowiedniej grupy.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie jej na adres WODN (osobiście, elektronicznie faxem lub listownie),
tel. 42 636 81 83, fax: 42 636 61 46, e-mail: wodn@wodn.lodz.pl. Udział w kursach można również zgłaszać przez formularz znajdujący się na stronie
www.wodn.lodz.pl, w zakładce „kursy”. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione e-mailem.

406

Warsztat
Bawmy się na muzyce – zabawy
edukacyjne na lekcjach muzyki

209

Kurs
Kandydaci na kierowników
Kurs kierowników wycieczek szkolnych wycieczek szkolnych

Nauczyciele muzyki

Beata
Huzarska

2

bezpłatnie

19 lutego,
godz. 15.00–16.30

do
12.02.2020

Dorota
Zając

10

60 zł

21 i 28 lutego,
godz. 15.00–19.00

do
14.02.2020

80 zł

rozpoczęcie
19 lutego

do
10.02.2020

80 zł

rozpoczęcie
27 lutego

do
18.02.2020

5

45 zł

17 lutego,
godz. 14.30–18.30

do
07.02.2020

3

40 zł

29 stycznia,
godz. 15.30–18.00

do
20.01.2020

3

40 zł

5 lutego,
godz. 15.30–18.00

do
29.01.2020

EDUKACJA ELEMENTARNA

59

E-learningowy kurs doskonalący
Sojusznicy czy wrogowie – efektywna
współpraca nauczyciela z rodzicami

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej

Mirosława
Matczak

68

E-learningowy kurs doskonalący
Jak pomóc dziecku efektywnie
zdobywać wiedzę

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej

Mirosława
Matczak

77

Warsztat
Zabawy logorytmiczne – wesołe
i praktyczne

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego

Mirosława
Matczak

403

Warsztat
Od odreagowanki do wyciszanki
– muzykoterapia w praktyce
Zajęcia prowadzą Monika Rzepecka,
Aneta Kucharska-Młynarczyk

404

Nauczyciele edukacji
elementarnej, terapeuci
i specjaliści edukacji włączającej
i kształcenia specjalnego

Warsztat
Nauczyciele edukacji
Łamańce i wygibańce nie tylko językowe, elementarnej, specjaliści
czyli logorytmika dla starszaka i smyka
edukacji włączającej
Zajęcia prowadzą Monika Rzepecka,
i kształcenia specjalnego

Beata
Huzarska

Beata
Huzarska

40
(e-learning)

40
(e-learning)

Aneta Kucharska-Młynarczyk

7
UWAGA!
W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby, które potwierdzą swój udział. Warunkiem uruchomienia kursów doskonalących jest zebranie się odpowiedniej grupy.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie jej na adres WODN (osobiście, elektronicznie faxem lub listownie),
tel. 42 636 81 83, fax: 42 636 61 46, e-mail: wodn@wodn.lodz.pl. Udział w kursach można również zgłaszać przez formularz znajdujący się na stronie
www.wodn.lodz.pl, w zakładce „kursy”. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione e-mailem.

114

warsztat
Świat pełen nut – zabawy muzyczne
na dywanie

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej i wychowawcy
świetlicy szkolnej

Beata
Huzarska

5

40 zł

12 lutego,
godz. 14.30–18.30

do
07.02.2020

405

Nauczyciele wychowania
warsztat
Wiosna w błękitnej sukience – piosenki przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej i wychowawcy
i zabawy muzyczne
Zajęcia prowadzi Ludmiła Fabiszewska
świetlicy szkolnej

Beata
Huzarska

4

40 zł

17 lutego,
godz. 14.30–17.30

do
07.02.2020

Basima
Al-Qadi

10

60 zł

10 i 17 lutego,
godz. 15.15–19.15

do
02.02.2020

Grażyna
Kujawiak

10

60 zł

06 i 13 lutego,
godz. 15.00–19.00

do
20.01.2020

bezpłatnie

27 stycznia,
godz. 15.00–19.00

WYCHOWANIE, OPIEKA I PROFILAKTYKA

220

warsztat
AAC – alternatywne i wspomagające
metody komunikacji

nauczyciele edukacji
elementarnej, pedagodzy
szkolni oraz inni zainteresowani

236

Sytuacje konfliktowe w klasie – metody
Nauczyciele, wychowawcy
rozwiązywania

KOMPUTER I ZASOBY INTERNETOWE W EDUKACJI1

243

warsztat (stacjonarnie lub e-learning)
Akademia Kreatywnego Nauczyciela.
KIZOA – edycja zdjęć, kreator kolaży
i multimedialnych pokazów
informację o wyborze e-learningowego trybu
udziału proszę przesyłać na adres
murowaniecka@gmail.com

1

Nauczyciele zainteresowani
wykorzystaniem darmową
aplikacją internetową do
obróbki fotografii cyfrowej,
tworzenia atrakcyjnych kolaży,
także animowanych, oraz
efektownych multimedialnych
pokazów i karykatur

Magda
Murowaniecka

5

do
20.01.2020

Szczegółowe informacje na stronie www.wodn.lodz.pl - EDUKACJA INFORMATYCZNA

8
UWAGA!
W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby, które potwierdzą swój udział. Warunkiem uruchomienia kursów doskonalących jest zebranie się odpowiedniej grupy.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie jej na adres WODN (osobiście, elektronicznie faxem lub listownie),
tel. 42 636 81 83, fax: 42 636 61 46, e-mail: wodn@wodn.lodz.pl. Udział w kursach można również zgłaszać przez formularz znajdujący się na stronie
www.wodn.lodz.pl, w zakładce „kursy”. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione e-mailem.

244

warsztat (stacjonarnie lub e-learning)
Akademia Kreatywnego Nauczyciela.
Zasoby ABCya dla najmłodszych –
edukacyjne gry, ćwiczenia i aplikacje
internetowe na tablice multimedialne
informację o wyborze e-learningowego trybu
udziału proszę przesyłać na adres
murowaniecka@gmail.com

Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Magda
zainteresowani wykorzystaniem Murowaniecka
zasobów i tworzeniem własnych
na stronie ABCya

248

warsztat
Zainteresowani nauczyciele
Info-TEKA – warsztaty komputerowe
wszystkich etapów
dla nauczycieli „Jak pomóc dziecku robić
edukacyjnych
notatki”

253

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej oraz wszyscy
zainteresowani poznaniem
warsztat
podstaw darmowego
Programowanie w klasach I-IV – Scratch
środowiska programowania
wizualnego dla uczniów
w każdym wieku

255

warsztat
Programowanie w klasie I-III – Baltie

Nauczyciele I-III i inni
zainteresowani poznaniem
programu Baltie – środowiska
programowania dla uczniów
w każdym wieku

261

Nauczyciele informatyki klas
warsztat
VII-VIII w szkole podstawowej
Zaprzyjaźnij się z pytonem –
oraz klas 1-3 w szkołach ponadprogramowanie w języku Python część 1 podstawowych uczących wg
nowej podstawy programowej

Anka
Pilichowska

Magda
Murowaniecka

4

bezpłatnie

8 stycznia,
godz. 15.00–18.15

5

bezpłatnie

12 lutego,
godz. 15.00–19.00

10

50 zł

24 lutego i 2 marca,
godz. 15.00–19.00

Magda
Murowaniecka

10

50 zł

29 stycznia i 5 lutego,
godz. 15.00–19.00

Paweł
Mateja

5

50 zł

18 lutego,
godz. 15.00–19.00

do
02.01.2020

do
07.02.2020

do
17.02.2020

do
22.01.2020

do
11.02.2020

9
UWAGA!
W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby, które potwierdzą swój udział. Warunkiem uruchomienia kursów doskonalących jest zebranie się odpowiedniej grupy.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie jej na adres WODN (osobiście, elektronicznie faxem lub listownie),
tel. 42 636 81 83, fax: 42 636 61 46, e-mail: wodn@wodn.lodz.pl. Udział w kursach można również zgłaszać przez formularz znajdujący się na stronie
www.wodn.lodz.pl, w zakładce „kursy”. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione e-mailem.

9

warsztat z modułem e-learningu
lub e-learning
TIK jako metoda aktywizująca
– elektroniczne książeczki i komiksy

Zainteresowani nauczyciele

270

warsztat
KAHOOT, Quizizz – tworzymy
i przeprowadzamy interaktywne quizy

Zainteresowani nauczyciele
wszystkich etapów
edukacyjnych

Sławomir
Skonieczka

275

kurs doskonalący
Excel dla początkujących

Zainteresowani nauczyciele

(w tym 4
e-learningu)

50 zł

26 lutego,
godz. 15.00–19.00

do
20.02.2020

4

bezpłatnie

6 lutego,
godz. 15.00–19.00

do
31.01.2020

Magda
Murowaniecka

15

40 zł

3, 10 i 17 lutego,
godz. 15.00–19.00

do
29.01.2020

277

Zainteresowani nauczyciele
warsztat
wszystkich etapów
Microsoft Office 365 – jak oswoić Chmurę
edukacyjnych

Paweł
Mateja

5

40 zł

30 stycznia,
godz. 15.00–19.00

do
27.01.2020

278

warsztat
Microsoft Office 365 – rozwiązania
chmurowe w pracy z Uczniem

Paweł
Mateja

5

50 zł

4 lutego,
godz. 15.00–19.00

do
29.01.2020

267

Anka
Pilichowska

lub 9
e-learningu

Zainteresowani nauczyciele
wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy klas

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

dr Jan Kamiński
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UWAGA!
W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby, które potwierdzą swój udział. Warunkiem uruchomienia kursów doskonalących jest zebranie się odpowiedniej grupy.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie jej na adres WODN (osobiście, elektronicznie faxem lub listownie),
tel. 42 636 81 83, fax: 42 636 61 46, e-mail: wodn@wodn.lodz.pl. Udział w kursach można również zgłaszać przez formularz znajdujący się na stronie
www.wodn.lodz.pl, w zakładce „kursy”. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione e-mailem.

