CERTYFIKAT
ISO 9001

AKREDYTACJA
ŁKO

Nr
szkolenia

Tytuł formy

WODN – Łódź
zaprasza styczniu i lutym 2018 r.
Adresat

Kierownik
formy

Liczba
godzin

Koszt
szkolenia

Planowane
terminy szkolenia

Termin
zgłoszenia
udziału

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
Warsztat
Organizacja i sprawowanie nadzoru
pedagogicznego zgodnie z nowym
prawem oświatowym

Dyrektorzy, wicedyrektorzy
szkół/ placówek, zainteresowani
nauczyciele

Beata
Florek

5

35 zł

24 stycznia,
godz. 15.00 – 19.00

do
10.01.2018

12

Warsztat
Dyrektorzy, wicedyrektorzy
Szkoła inteligentna czy kreatywna –
szkół/ placówek, zainteresowani
innowacje pedagogiczne i eksperymenty nauczyciele
w świetle nowych uregulowań prawnych

Beata
Florek

5

35 zł

28 lutego,
godz. 15.00 – 19.00

do
14.02.2018

15

Zamówienia publiczne – stosowanie
Dyrektorzy, wicedyrektorzy
ustawy oraz procedur z niej wynikających szkół/ placówek, zainteresowani
nauczyciele
- szkolenie prowadzi p. Ewa Firaza

Beata
Florek

10

75 zł

27 i 28 lutego,
godz. 15.00 – 19.00

do
14.02.2018

272

Szkolenie rady pedagogicznej
Rada Pedagogiczna i dokumentowanie rady pedagogiczne
jej działalności

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

273

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

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

1

rady pedagogiczne

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, www.wodn.lodz.pl. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione e-mailem.

274

Szkolenie rady pedagogicznej
Organizacja i prowadzenie szkolnego
wolontariatu zgodnie z ustawą Prawo
oświatowe

rady pedagogiczne

Anna
Śladek

3

275

Szkolenie rady pedagogicznej
Obowiązki nauczycieli w zakresie
ochrony danych osobowych

rady pedagogiczne

Anna Góra
Anna Śladek

4

276

Szkolenie rady pedagogicznej
Wystąpienia publiczne – skutecznie
i bezstresowo

rady pedagogiczne

Anna
Góra

4

277

Szkolenie rady pedagogicznej
Jak stosować zasady marketingu
w placówce oświatowej?

rady pedagogiczne

Anna
Góra

4

278

Szkolenie rady pedagogicznej
Obserwacje, hospitacje i lekcje
koleżeńskie inaczej

rady pedagogiczne

Anna
Góra

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

279

Szkolenie rady pedagogicznej
Dyplomacja w szkole – uroczystości
i symbole szkolne

rady pedagogiczne

Anna
Góra

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

280

Szkolenie rady pedagogicznej
Statut przedszkola zgodnie z wymogami rady pedagogiczne
ustawy Prawo oświatowe

Anna
Góra

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

283

Szkolenie rady pedagogicznej
Odpowiedzialność prawna nauczycieli
z uwzględnieniem najnowszych
uregulowań prawnych

rady pedagogiczne

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

284

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

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

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, www.wodn.lodz.pl. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione.

285

Szkolenie rady pedagogicznej
Statut szkoły zgodnie z wymogami
ustawy Prawo oświatowe

rady pedagogiczne

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

286

Szkolenie rady pedagogicznej
Monitorowanie realizacji podstawy
programowej w przedszkolu

rady pedagogiczne

Anna
Śladek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

287

Szkolenie rady pedagogicznej
Szkoła inteligentna czy kreatywna –
rady pedagogiczne
innowacje pedagogiczne i eksperymenty
w świetle nowych uregulowań prawnych

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

288

Szkolenie rady pedagogicznej
Planowanie i organizacja ewaluacji
rady pedagogiczne
jako formy nadzoru pedagogicznego
z uwzględnieniem nowych uregulowań
prawnych

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA

44

E-learningowy kurs doskonalący
Metody stymulowania aktywności
uczących się

Zainteresowani nauczyciele
wszystkich typów szkół

52

E-learningowy kurs doskonalący
Ocenianie kształtujące w praktyce
szkolnej

Nauczyciele wszystkich typów
szkół

Kinga
Gałązka
Małgorzata
Spychalska

345

Kurs doskonalący z modułami e-learningu Zainteresowani nauczyciele
Kurs pomiaru dydaktycznego
ze wszystkich typów szkół

Jadwiga
Miłos

436

Warsztat
Ocenianie kształtujące w szkole
zawodowej

Jadwiga
Miłos

Nauczyciele szkół zawodowych

30
(e-learning)

30
(e-learning)

50
(w tym 20
e-learning)

4

40 zł

od 10 stycznia
do 29 stycznia

do
04.01.2018

70 zł

od 12 lutego
do 26 marca

do
29.01.2018

19, 20 stycznia
oraz
16, 17 lutego,
piątki 14.00 – 18.00,
soboty 9.00 – 14.00

Wg
zgłoszeń

18 stycznia,
godz. 15.00 – 18.00

do
17.01.2018

120 zł

bezpłatnie

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, www.wodn.lodz.pl. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione.

424

Warsztat
Francuski dla malucha

Joanna
Nauczyciele edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bechcińska

5

35 zł

27 lutego,
godz. 15.30 – 19.30

do
20.02.2018

126

Warsztat
Teach with technology – twórcze
Joanna
Nauczyciele języka angielskiego
wykorzystanie filmów i piosenek
wszystkich typów szkół
Bechcińska
w doskonaleniu umiejętności na lekcjach
języka angielskiego

5

35 zł

26 lutego,
godz. 15.30 – 19.30

do
23.02.2018

135

Warsztat
Lekcja pamięci przy Pomniku Ofiar
Komunizmu w Łodzi

Nauczyciele historii i WOS
oraz nauczyciele zainteresowani
historią regionalną

Tadeusz Z.
Bogalecki

3

bezpłatnie

433

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

Nauczyciele historii i WOS
oraz nauczyciele zainteresowani
historią regionalną

Tadeusz Z.
Bogalecki

1,5

bezpłatnie

14 lutego,
godz. 16.00 – 17.10

do
09.02.2018

434

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

Tadeusz Z.
Bogalecki

1,5

bezpłatnie

14 lutego,
godz. 17.20 – 18.30

do
09.02.2018

144

Kurs doskonalący
Zainteresowani nauczyciele
Dyskalkulia, czyli problemy z uczeniem się
matematyki
matematyki

Kinga
Gałązka

30

50 zł

20 lutego,
godz. 15.00 – 19.00

do
14.02.2018

146

Kurs doskonalący
Zdolny matematyk

Zainteresowani nauczyciele
matematyki wszystkich typów
szkół

Kinga
Gałązka

20

50 zł

27 lutego,
godz. 15.00 – 19.00

do
20.01.2018

362

Warsztat
Praca z uczniem zdolnym – projekty
edukacyjne w procesie uczenia się

Zainteresowani nauczyciele
fizyki, chemii i przyrody
wszystkich typów szkół

Włodzimierz
Nawrocki

10

20 zł

10 stycznia i 21 lutego,
godz. 15.00 – 19.00

do
10.01.2018

24 stycznia,
godz. 13.00 – 15.00
Zbiórka przy XII LO
w Łodzi, al. Anstadta 7

do
19.01.2018

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, www.wodn.lodz.pl. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione.

431

Warsztat
Lekcja z zastosowaniem technik
Nauczyciele przedmiotów
oceniania wspierającego – propozycja przyrodniczych wszystkich
metodyczna dla nauczycieli przedmiotów typów szkół
przyrodniczych

424

Warsztat
Doskonalenie warsztatu pracy
nauczyciela geografii w kl. VII
„Mój region – moja ojczyzna”

Małgorzata
Spychalska

4

bezpłatnie

22 stycznia,
godz. 15.00 – 18.00

do
08.01.2018

Nauczyciele geografii szkół
podstawowych

Jadwiga
Miłos

4

bezpłatnie

22 lutego,
godz. 14.30 – 18.00

do
21.02.2018

171

Warsztat
Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej
Zdrowie

Nauczyciele szkół promujących

Joanna
Grzesiak

5

bezpłatnie

26 lutego,
godz. 15.00 – 19.00

do
20.02.2018

173

Warsztat
Rozgrzewka jako niezbędny element
wprowadzający do mistrzostwa
w koszykówce

Nauczyciele wychowania
fizycznego szkół
ponadgimnazjalnych
oraz wszyscy zainteresowani

177

Warsztat taneczny
Rytm i muzyka jako główne narzędzie
Nauczyciele wychowania
do prowadzenia zajęć ruchowych wśród fizycznego oraz zainteresowani
dzieci i młodzieży

423

183

Warsztat
Smolball – atrakcyjna gra zespołowa
dla dzieci i młodzieży

Konsultacja zbiorowa
Czego jeszcze nie wiemy o skontrum?

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej, wychowania
fizycznego, wychowawcy
świetlicy szkolnej

Nauczyciele bibliotekarze

Joanna
Bechcińska

Joanna
Grzesiak

Barbara
Papierz

5

3

4

35 zł

25 zł

bezpłatnie

28 lutego,
godz. 15.30 – 19.15
XXXIII LO w Łodzi,
ul. Kusocińskiego 116

23 lutego,
godz. 15.00 – 17.30
Studio tańca 4U
Łódź, ul. Piotra Skargi12
C.H. „Glob” piętro II kl. B

I edycja – 9 stycznia,
godz. 14.00 – 17.00
lub
II edycja – 11 stycznia,
godz. 14.00 – 17.00
Szkoła Podstawowa nr 189
w Łodzi, ul. Kossaka 19

Anna IwickaOkońska

3

bezpłatnie

16 stycznia,
godz. 15.00 – 17.30

do
23.02.2018

do
16.02.2018

do
03.01.2018
Uwaga!:
liczba miejsc
w grupie
ograniczona

do
16.01.2018

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, www.wodn.lodz.pl. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione.

185

195

196

197

Warsztat
Najnowsze trendy w literaturze dla dzieci Zainteresowani nauczyciele
i młodzieży

Anna IwickaOkońska

Kurs doskonalący
Kurs kierowników wycieczek szkolnych
i obozów wędrownych

Kandydaci na kierowników
wycieczek szkolnych i obozów
wędrownych

Dorota
Zając

Kurs na kierownika wypoczynku

Kandydaci na kierowników
wypoczynku, którzy posiadają
co najmniej średnie wykształcenie i posiadają co najmniej
trzyletni staż pracy dydaktycznowychowawczej lub opiekuńczowychowawczej

Dorota
Zając

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Kandydaci na wychowawców
wypoczynku, którzy ukończyli
18 lat i mają co najmniej średnie
wykształcenie

Dorota
Zając

11 stycznia,
godz. 15.00 – 19.00

do
09.01.2018

09 i 16 stycznia,
godz. 15.30 – 19.30
lub do uzgodnienia
z placówką zamawiającą

do
28.12.2017

06 i 13 marca,
godz. 15.30 – 19.30
lub do uzgodnienia
z placówką zamawiającą

od
09.01.2018
do
23.02.2018

80 zł

10 i 16 marca,
sobota od 8.30,
piątek od 15.30

do
23.02.2018

36

180 zł

od 09 do 18 marca,
piątki od 15.00,
soboty i niedziele od 8.30

do
23.02.2018

5

10

10

40 zł

60 zł

EDUKACJA ELEMENTARNA

57

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

Nauczyciele edukacji
elementarnej

Mirosława
Matczak

40

80 zł

22 lutego
rozpoczęcie

do
15.02.2018

74

Warsztat
„Uczymy myślenia” – zastosowanie
narzędzi myślowych TOC w pracy
z dziećmi

Nauczyciele edukacji
elementarnej

Mirosława
Matczak

10

50 zł

20 i 27 lutego,
godz. 14.00 – 18.00

do
15.01.2018

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, www.wodn.lodz.pl. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione.

102

Warsztat
Muzyczne miesiące – propozycje zabaw Nauczyciele edukacji
elementarnej
z dziećmi cz. II (luty-czerwiec)

Mirosława
Matczak

5

40 zł

25 stycznia,
godz. 14.00 – 18.00

do
15.01.2018

WYCHOWANIE, OPIEKA I PROFILAKTYKA

214

Warsztat
Dialog motywujący w relacji
nauczyciel- uczeń

Nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Grażyna
Kujawiak

10

60 zł

19 i 26 lutego,
godz. 15.00 – 19.00

do
09.02.2018

217

Warsztat
Motoryka i grafomotoryka
– przygotowanie do pisania

Nauczyciele przedszkoli
i nauczania wczesnoszkolnego
oraz nauczyciele terapii
pedagogicznej

Iwona
Lanycia

6

70 zł

26 lutego,
godz. 15.00 – 19.30

do
19.02.2018

225

Warsztat
Dyscyplina w klasie – zarządzanie
zespołem klasowym

Nauczyciele, wychowawcy

Grażyna
Kujawiak

10

60 zł

15 i 22 stycznia,
godz. 15.00 – 19.00

do
08.01.2018

226

Warsztat
Interwencja kryzysowa w praktyce
szkolnej

Pedagodzy, psycholodzy
ze szkół i placówek

Iwona
Lanycia

8

50 zł

16 i 19 lutego,
godz. 15.00 – 18.00

do
09.02.2018

229

Warsztat
Zainteresowani nauczyciele,
Jak skutecznie wspierać uczniów
wychowawcy, pedagodzy,
w planowaniu ścieżki kariery zawodowej

Iwona
Lanycia

6

45 zł

12 lutego,
godz. 15.00 – 19.30

do
05.02.2018

233

Warsztat
Wartości w wychowaniu – jak
wykorzystywać trudne sytuacje
wychowawcze do uczenia dziecka
odpowiedzialności

Iwona
Lanycia

6

45 zł

19 stycznia,
godz. 15.00 – 19.30

do
15.01.2018

340

Warsztat
Nauczyciele prowadzący
Metody pracy z uczniem i grupą uczniów
doradztwo zawodowe
w doradztwie zawodowym w szkole

Jadwiga
Miłos

sieć
wsparcia

bezpłatnie

28 lutego,
godz. 14.00 – 17.00

do
27.02.2018

Nauczyciele, wychowawcy,
pedagodzy, psycholodzy
ze szkół i placówek

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, www.wodn.lodz.pl. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione.

KOMPUTER I ZASOBY INTERNETOWE W EDUKACJI1

241

Warsztat
Info-TEKA – Warsztaty komputerowe
dla nauczycieli. Moja pierwsza animacja

Zainteresowani nauczyciele
wszystkich etapów kształcenia

Sławomir
Skonieczka

5

bezpłatnie

17 stycznia,
godz. 15.00 – 19.00

do
15.01.2018

241

Warsztat
Zainteresowani nauczyciele
Info-TEKA – Warsztaty komputerowe
wszystkich etapów kształcenia
dla nauczycieli. Tworzymy okładkę książki

Sławomir
Skonieczka

5

bezpłatnie

14 lutego,
godz. 15.00 – 19.00

do
09.02.2018

244

Warsztat
Praca w ,,Chmurze” – Programowanie
w szkole podstawowej

Dorota
Zając

5

30 zł

12 stycznia,
godz. 15.00 – 19.00

do
02.01.2018

246

Warsztat
Nauczyciele znający podstawy
Magda
Scratch – wizualny język programowania
pracy w programie Scratch
Murowaniecka
dla dzieci i młodzieży cz.2

12

60 zł

8, 15 i 22 stycznia,
godz. 15.30 – 18.30

do
02.01.2018

249

Warsztat
KAHOOT – bezpłatna platforma
do tworzenia i przeprowadzania
interaktywnych quizów

3

bezpłatnie

10 stycznia,
godz. 15.15 – 17.30

do
08.01.2018

35 zł

19 lutego,
godz. 15.00 – 18.00

do
12.02.2018

70 zł

13, 20, 27 lutego,
godz. 15.00 – 19.00

do
06.02.2018

zainteresowani nauczyciele

Nauczyciele zainteresowani
wykorzystaniem darmowych
narzędzi do tworzenia
interaktywnych quizów

Sławomir
Skonieczka

8

251

256

1

Warsztat z modułami e-learningu
Jak tworzyć testy i ankiety w formularzu
Google?

Zainteresowani nauczyciele

Kurs doskonalący
Inkscape – darmowy edytor grafiki
komputerowej

Nauczyciele zainteresowani
tworzeniem grafiki w darmowym edytorze, odpowiedniku
Corela. Umiejętności zdobyte
na zajęciach będą przydatne
na warsztatach 253 (marzec)

Anka
Pilichowska

Magda
Murowaniecka

(w tym 4
e-learningu)
lub
8 elearningu

15

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, www.wodn.lodz.pl. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione.

267

Warsztat
Autorska strona www nauczyciela

zainteresowani nauczyciele

Dorota
Zając

268

Warsztat z modułami e-learningu
Nowe technologie wspomagające rozwój
kreatywności ucznia

zainteresowani nauczyciele

Dorota
Zając

5
10
(w tym 5
e-learning)

30 zł

13 lutego,
godz. 15.00 – 19.00

do
02.02.2018

40 zł

16 lutego,
godz. 15.00 – 19.00

do
02.02.2018

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

dr Jan Kamiński

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, www.wodn.lodz.pl. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione.

