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ISO 9001
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Nr
szkolenia

Tytuł formy

WODN – Łódź
zaprasza marcu i kwietniu 2018 r.
Adresat

Kierownik
formy

Liczba
godzin

Koszt
szkolenia

Planowane
terminy szkolenia

Termin
zgłoszenia
udziału

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

3

Warsztat
Statut szkoły zgodny z wymogami
ustawy Prawo Oświatowe

Dyrektorzy, wicedyrektorzy
szkół/ placówek,
zainteresowani nauczyciele

Beata
Florek

5

35 zł

19 marca,
godz. 15.00 – 19.00

do
05.03.2018

5

Warsztat
Dyplomacja w szkole – uroczystości
i symbole szkolne

Dyrektorzy, wicedyrektorzy
szkół/ placówek,
zainteresowani nauczyciele

Anna
Góra

5

35 zł

19 marca,
godz. 15.00 – 19.00

do
14.03.2018

7

Warsztat
Jak przygotować placówkę oświatową
do wdrożenia europejskiego
rozporządzenia o ochronie danych
osobowych?

Dyrektorzy, wicedyrektorzy
szkół/ placówek,
zainteresowani nauczyciele

Anna
Śladek

5

35 zł

14 marca,
godz. 15.00 – 19.00

do
07.03.2018

9

Warsztat
Prawo oświatowe dla nauczycieli

Nauczyciele stażyści
i kontraktowi przedszkoli szkół

Anna
Śladek

10

50 zł

11 i 18 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
04.04.2018

11

Warsztat
Dyrektorzy, wicedyrektorzy
Rada Pedagogiczna i dokumentowanie szkół/ placówek,
zainteresowani nauczyciele
jej działalności

Beata
Florek

5

35 zł

12 marca,
godz. 15.00 – 19.00

do
26.02.2018

13

Warsztat
Dyrektorzy, wicedyrektorzy
Szkoła dobrze postrzegana – inspirujące szkół/ placówek,
metody kreowania wizerunku placówki zainteresowani nauczyciele

Anna
Góra

10

50 zł

16 i 23 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
11.04.2018

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.

14

Warsztat
Kontrola zarządcza – rozwiązania
Dyrektorzy, wicedyrektorzy
organizacyjne wdrażane w zarządzaniu szkół/ placówek,
jednostką sektora finansów publicznych zainteresowani nauczyciele
– szkolenie prowadzi p. Ewa Firaza

Beata
Florek

10

75 zł

10 i 11 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
27.03.2018

16

Warsztat
Prawne i finansowe aspekty prawidłowej Dyrektorzy, wicedyrektorzy
szkół/ placówek, zainteresowani
organizacji doskonalenia zawodowego
nauczyciel szkół i placówek oświatowych nauczyciele
– szkolenie prowadzi p. Ewa Firaza

Beata
Florek

5

50 zł

19 marca,
godz. 15.00 – 19.00

do
05.03.2018

18

Warsztat
Obowiązki dyrektora placówki oświatowej Dyrektorzy, wicedyrektorzy
szkół/ placówek,
jako kierownika zakładu pracy
zainteresowani nauczyciele
– zajęcia prowadzi p. Małgorzata Staciwa

Anna
Góra

5

50 zł

14 marca,
godz. 15.00 – 19.00

do
12.03.2018

20

Warsztat
Dyrektorzy, wicedyrektorzy
Dyrektor jako przedstawiciel strony
szkół/ placówek,
pozwanej przed sądem
zainteresowani nauczyciele
– zajęcia prowadzi p. Małgorzata Staciwa

Anna
Góra

5

50 zł

16 kwietnia,
godz. 14.30 – 19.00

do
11.04.2018

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

rady pedagogiczne

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

274

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

rady pedagogiczne

Anna
Śladek

3

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.

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

285

Szkolenie rady pedagogicznej
Statut szkoły zgodnie z wymogami
ustawy Prawo oświatowe

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

rady pedagogiczne

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

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.

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

ROZWÓJ I AWANS ZAWODOWY

25

Warsztat
Zakończenie stażu – sprawozdanie
z efektami rozwojowymi

Nauczyciele kończący staż

Anka
Pilichowska

5

30 zł

19 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
09.04.2018

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA

45

Warsztat
Praca grupowa na lekcjach języka
polskiego i lekcjach wychowawczych.
Open space i inne techniki
wspomagające pracę zespołową

Zainteresowani nauczyciele
języka polskiego

dr Renata
Jagodzińska

10

40 zł

19 i 26 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
05.04.2018

48

Warsztat
Debata oksfordzka jako doskonała
metoda kształcenia umiejętności
retorycznych i autoprezentacyjnych

Nauczyciele języka polskiego
i inni zainteresowani

dr Renata
Jagodzińska

5

25 zł

17 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
25.03.2018

49

Kurs doskonalący z modułami e-learningu
Aktywizujące metody i techniki
Nauczyciele wszystkich typów
nauczania sposobem na wspieranie
szkół
rozwoju ucznia

80 zł

12 i 19 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00
(stacjonarne)

do
29.03.2018

Małgorzata
Spychalska

25
(w tym 15
e-learning)

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.

Warsztat
Gamifikacja, czyli idea wykorzystania
mechanizmów gier jako metoda nauki
ortografii i gramatyki
– zajęcia prowadzi p. Anna Grzegory

Nauczyciele języka polskiego
wszystkich typów szkół

dr Renata
Jagodzińska

5

50 zł

29 marca,
godz. 15.00 – 19.00

do
05.03.2018

119

Warsztat
Twórcze pisanie jako propozycja zajęć
pozalekcyjnych i forma pracy z uczniem
zdolnym

Zainteresowani nauczyciele
(także prowadzący koła
zainteresowań dla uczniów
zdolnych)

dr Renata
Jagodzińska

5

30 zł

10 kwietnia,
godz. 15.00-19.00

do
25.03.2018

127

Warsztat
Drama and storytelling – jak twórczo
projektować zajęcia w przedszkolu
i w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Nauczyciele języka
angielskiego w przedszkolach
i szkołach podstawowych

Joanna
Bechcińska

5

30 zł

19 marca,
godz. 15.30 – 19.30

do
16.03.2018

479

Warsztat
Pozytywna dyscyplina, czyli jak pogadać
Nauczyciele języków obcych
i dogadać się z uczniem na lekcjach
wszystkich typów szkół
języka obcego
– zajęcia prowadzi p. Katarzyna Gala

Joanna
Bechcińska

4

35 zł

21 marca,
godz. 16.15 – 19.30

do
19.03.2018

503

Warsztat
Jak pracować z uczniem „odpornym
na wiedzę” na lekcjach języka obcego
– zajęcia prowadzi Ania Życka

Nauczyciele wszystkich typów
szkół

Joanna
Bechcińska

4

35 zł

5 marca,
godz. 16.00 – 19.15

do
02.03.2018

138

Warsztat
Lekcja pamięci przy Pomniku
Katyńskim w Łodzi

Nauczyciele historii i WOS
Tadeusz Z.
oraz inni zainteresowani historią
Bogalecki
regionalną

2

Warsztat
II Konspiracja w Łodzi (1945 – 1956)

Nauczyciele historii i WOS
Tadeusz Z.
oraz inni zainteresowani historią
Bogalecki
regionalną

2

118

(superbelfrzy.pl, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Logofigle)

504

bezpłatnie

5 kwietnia,
godz.13.00 – 15.00

do
Zbiórka u zbiegu ul. Łąkowej 03.04.2018
i al. Mickiewicza

bezpłatnie

20 marca,
godz. 16.00 – 17.20

do
14.03.2018

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.

505

Warsztat
Szkolne szlaki pamięci narodowej
na przykładzie Bałuckiego Szlaku
Pamięci i Dialogu

Nauczyciele historii i WOS
Tadeusz Z.
oraz inni zainteresowani historią
Bogalecki
regionalną

2

bezpłatnie

20 marca,
godz. 17.30 – 18.50

do
14.03.2018

506

Warsztat
Nauczyciele historii i WOS
Tadeusz Z.
Walka o godność, polską szkołę i wolność oraz inni zainteresowani historią
Bogalecki
w Łodzi w 1905 r. Fakty i kontrowersje regionalną

3

bezpłatnie

18 kwietnia,
godz. 16.00 – 18.30

do
16.04.2018

Nauczyciele edukacji
dla bezpieczeństwa szkół
ponadgimnazjalnych w Łodzi
i regionie

22 marca,
godz. 16.00 – 18.30

507

Warsztat
Sposoby udzielania pierwszej pomocy
rannym i poszkodowanym oraz ich
ewakuacji z miejsca zagrożenia.
Prezentacja możliwości symulatorów
medycznych Wojskowego Centrum
Kształcenia Medycznego w Łodzi

do

149

Warsztat
Czy można udowodnić niemożliwe?
Paradoksy i sofizmaty matematyczne

Tadeusz Z.
Bogalecki

3

bezpłatnie

Zainteresowani nauczyciele
szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych

Kinga
Gałązka

5

bezpłatnie

10 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
05.04.2018

151

Warsztat
Przed nami matematyka w klasie VIII
szkoły podstawowej

Zainteresowani nauczyciele
matematyki szkół
podstawowych

Kinga
Gałązka

10

bezpłatnie

17 i 24 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
08.04.2018

343

Warsztat
Doskonalenie warsztatu pracy
nauczyciela geografii w kl. VII (3)
Zainteresowani nauczyciele
Metoda projektów w kształceniu
geografii
geograficznym – Czynności uczniów
i nauczycieli pracujących metodą projektu

Jadwiga
Miłos

4

bezpłatnie

16 kwietnia,
godz. 14.30 – 18.00

do
13.04.2018

Zbiórka o godz.15.45,
12.03.2018
przy biurze przepustek WCKM
w Łodzi, ul. 1 Maja 90

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.

170

Warsztat
Promocja zdrowia nauczycieli
Koordynatorzy szkolnych
i pracowników niepedagogicznych jako zespołów ds. promocji zdrowia
ważny komponent szkoły promującej
oraz zainteresowani nauczyciele
zdrowie

Joanna
Grzesiak

10

bezpłatnie

12 i 15 marca,
godz. 15.00 – 19.00

do
07.03.2018

172

Kurs doskonalący
Edukacja zdrowotna na lekcjach
wychowania fizycznego

Nauczyciele wychowania
fizycznego

Joanna
Grzesiak

15

50 zł

19, 22 i 26 marca,
godz. 15.00 – 19.00

do
12.03.2018

178

Warsztat
Kalistenika – trening siłowy oparty
na ćwiczeniach z wykorzystaniem
własnej masy ciała

Nauczyciele wychowania
fizycznego wszystkich typów
szkół i placówek oraz inni
zainteresowani

Joanna
Grzesiak

179

Nauczyciele wychowania
Warsztat
fizycznego wszystkich typów
Nordic Walking jako forma aktywności
szkół i placówek oraz inni
ruchowej
zainteresowani

Joanna
Grzesiak

5

30 zł

365

Seminarium
I Konkursu Fotograficznego – Fizyka
wokół nas

Zainteresowani nauczyciele
fizyki, chemii i przyrody
wszystkich typów szkół

Włodzimierz
Nawrocki

5

bezpłatnie

27 kwietnia,
godz. 10.00 – 14.00

do
18.04.2018

366

Warsztat
Fizyka współczesna w edukacji

Zainteresowani nauczyciele
fizyki, chemii i przyrody
wszystkich typów szkół

Włodzimierz
Nawrocki

5

bezpłatnie

27 marca,
godz. 15.30 – 19.30
EC1, ul. Targowa 1/3

do
20.03.2018

379

Warsztat
Formy muzyczne – budowa utworów

Nauczyciele muzyki i edukacji
elementarnej

Barbara
Papierz

5

55 zł

22 marca,
godz. 15.00 – 19.00

do
16.03.2018

380

Warsztat
Praca z piosenką w klasach IV-VII
Nauczyciele muzyki
– wprowadzanie, nauka, ćwiczenie
aparatu głosowego, zabawy dźwiękowe

Barbara
Papierz

5

55 zł

16 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
10.04.2018

3

25 zł

13 kwietnia,
godz. 15.00 – 17.30
Studio tańca 4U
Łódź, ul. Piotra Skargi 12
C.H. „Glob” piętro II kl. B

19 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00
Park J. Poniatowskiego
Zbiórka w WODN, sala 207

do
06.04.2018

do
12.04.2018

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.

195

Kurs doskonalący
Kandydaci na kierowników
Kurs kierowników wycieczek szkolnych wycieczek szkolnych i obozów
i obozów wędrownych
wędrownych

196

Kandydaci na kierowników
wypoczynku, którzy posiadają
co najmniej średnie
wykształcenie i posiadają co
najmniej trzyletni staż pracy
dydaktyczno-wychowawczej
lub opiekuńczo-wychowawczej

197

Kurs na kierownika wypoczynku

Kurs na wychowawcę wypoczynku

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

Dorota
Zając

Dorota
Zając

Dorota
Zając

10

10

36

60 zł

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

do
01.03.2018

17 i 24 kwietnia,
godz. 15.30 – 19.30
lub do uzgodnienia
z placówką zamawiającą

od
05. 03 2018
do
10.04.2018

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

do
01.03.2018

14 i 17 kwietnia,
wtorek od 15.30,
sobota od 8.30

od
09.03.2018
do
06.04.2018

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

do
01.03.2018

od 13 do 22 kwietnia,
piątki od 15.00,
soboty i niedziele od 8.30

od
09.03.2018
do
06.04.2018

do
28.03.2018

do
09.03.2018

80 zł

180 zł

EDUKACJA ELEMENTARNA

62

Kurs doskonalący z modułami e-learningu
Nauczyciele edukacji
Nauka przez zabawę – rozwijanie
wczesnoszkolnej
umiejętności matematycznych dzieci

Bogusława
Rajska

73

Warsztat
Wierszyki na splątane języki

Mirosława
Matczak

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego

(w tym 5
e-learning)

50 zł

9, 16 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00
(stacjonarne)
i 23 kwietnia (e-learning)

5

40 zł

21 marca,
godz. 14.00 – 18.00

15

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.

76

Warsztat z modułami e-learningu
Nauczyciele edukacji
W krainie literek – wspomaganie dzieci
elementarnej
w pisaniu

Bogusława
Rajska

77

Warsztat
Nauczyciele edukacji
Jak pomóc dzieciom w nauce czytania? wczesnoszkolnej

84

Warsztat
„Matematyka bez reszty" w edukacji
przedszkolnej – wykorzystanie
multimediów i tablicy interaktywnej

90

Warsztat
Wartości w literaturze dziecięcej

(w tym 5
e-learning)

40 zł

19 marca (e-learning)
i 22 marca (stacjonarne),
godz. 15.00 – 19.00

do
09.03.2018

Bogusława
Rajska

10

40 zł

19 i 26 marca,
godz. 15.00 – 19.00

do
08.03.2018

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego

Mirosława
Matczak

5

bezpłatnie

7 marca,
godz. 14.00 – 18.00

do
01.03.2018

Nauczyciele edukacji
elementarnej

Mirosława
Matczak

5

35 zł

20 marca,
godz. 14.00 – 18.00

do
12.03.2018

107

Warsztat
Nauczyciele edukacji
Rozwijanie aktywności ruchowej dzieci elementarnej

Bogusława
Rajska

5

30 zł

110

Warsztat
Mały informatyk – kodowanie
i dekodowanie w przedszkolu i klasie I
szkoły podstawowej

Nauczyciele edukacji
elementarnej

Mirosława
Matczak

5

40 zł

6 marca,
godz. 14.00 – 18.00

do
26.02.2018

166

Warsztat
Kolorowy świat – różnorodne techniki
plastyczne

Nauczyciele edukacji
elementarnej

Mirosława
Matczak

4

55 zł

9 kwietnia,
godz. 14.30 – 17.30

do
30.03.2018

168

Warsztat
Wiosna – wykorzystanie różnorodnych
materiałów i technik plastycznotechnicznych (stroiki wielkanocne)

Nauczyciele edukacji
elementarnej

Mirosława
Matczak

4

55 zł

19 marca,
godz. 14.30 – 17.30

do
09.03.2018

10

12 marca,
godz. 15.00 – 19.00
Szkoła Podstawowa nr 199
w Łodzi, ul. Elsnera 8

do
05.03.2018

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.

351

Konferencja
Zdrowie psychiczne dzieci w wieku
przedszkolnym i młodszym wieku
szkolnym. Wychowanie do wartości
elementem wspierania rozwoju
społeczno-emocjonalnego dzieci

Nauczyciele przedszkoli
i szkół podstawowych,
nauczyciele, pedagodzy,
psycholodzy

Bogusława
Rajska

4

bezpłatnie

17 kwietnia,
godz. 14.00 – 17.00

do
05.04.2018

475

Seminarium
Dziecko naszą wspólną wartością
– spójność oddziaływań przedszkola,
domu rodzinnego i środowiska

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego

Mirosława
Matczak

4

bezpłatnie

22 marca,
godz. 14.00 – 17.00

do
15.03.2018

66

Kurs doskonalący
Wspieranie rozwoju zdolności
Nauczyciele edukacji
i kreatywności dzieci w młodszym wieku wczesnoszkolnej
szkolnym

Barbara
Papierz

15

60 zł

24 kwietnia, 8 i 15 maja,
godz. 14.30 – 18.30

do
18.04.2018

67

Kurs doskonalący
Bajki, które pomagają. Bajkoterapia

Nauczyciele edukacji
elementarne

Barbara
Papierz

20

100 zł

12 ,19 marca
i 9, 16 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
05.03.2018

68

Kurs doskonalący
Nauczyciele edukacji
Gry i zabawy w edukacji przyrodniczej
elementarne
i ekologicznej

Barbara
Papierz

15

60 zł

20, 27 marca i 5 kwietnia,
godz. 14.30 – 18.30

do
13.03.2018

79

Warsztat
Jak uczyć redagowania krótkich
i dłuższych wypowiedzi pisemnych
w edukacji wczesnoszkolnej?

Nauczyciele edukacji
elementarne

Barbara
Papierz

5

45 zł

10 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
05.04.2018

93

Warsztat
Trening umiejętności wychowawczych
nauczyciela edukacji elementarnej

Nauczyciele edukacji
elementarne

Barbara
Papierz

5

40 zł

25 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
20.04.2018

95

Warsztat
Jak sobie radzić z zachowaniami
agresywnymi dzieci w edukacji
elementarnej

Nauczyciele edukacji
elementarne

Barbara
Papierz

10

70 zł

11, 18 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
06.04.2018

10
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.

97

Warsztat
Zabawy badawcze i eksperymenty
w edukacji elementarnej

Nauczyciele edukacji
elementarne

Barbara
Papierz

5

50 zł

19 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
12.04.2018

99

Warsztat
Do czego służy piosenka?
Wykorzystanie piosenki w edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Nauczyciele edukacji
elementarne

Barbara
Papierz

5

45 zł

18 kwietnia,
godz. 15.30 – 19.30

do
12.04.2018

106

Warsztat
Świat pełen nut – zabawy muzyczne
na dywanie

Nauczyciele edukacji
elementarne

Barbara
Papierz

5

45 zł

21 marca,
godz. 15.30 – 19.30

do
15.03.2018

109

Warsztat
Cuda nie tylko z papieru – rozwijanie Nauczyciele edukacji
ekspresji plastycznej dzieci w edukacji elementarne
elementarnej – część II (wiosna – lato)

Barbara
Papierz

5

55 zł

7 kwietnia,
godz. 9.00 – 14.00

do
26.03.2018

369

Warsztat
Poznajemy początki Łodzi
(2 godz. wycieczka i 5 godz. warsztaty
w ramach projektu „Łódzkie ślady walk
o niepodległość– edukacja regionalna
przedszkolaków i uczniów klas I-III”)

12 kwietnia,
godz. 15.00 – 17.30
Nauczyciele edukacji
elementarne

VII Wojewódzki Konkurs Informatyczny
Wiosna, ach to ty pt. „Pszczoły i trzmiele
Nauczyciele edukacji
w Parku Krajobrazowym Wzniesień
elementarnej i informatycznej
Łódzkich”
oraz uczniowie klas trzecich
Szczegóły na stronie www.wodn.lodz.pl
w zakładce Konkursy

Barbara
Papierz

7

60 zł

(spacer – spotkanie na Placu
Wolności)

i 13 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
09.04.2018

(warsztat w WODN)

Bogusława
Rajska

-

bezpłatnie

12 kwietnia,
godz. 10.00 – 13.30

do
31.03.2018

11
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.

WYCHOWANIE, OPIEKA I PROFILAKTYKA

211

Kurs doskonalący
Zaburzenia zachowania i emocji

Nauczyciele, wychowawcy

Grażyna
Kujawiak

15

90 zł

9, 16, i 23 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
29.03.2018

212

Warsztat
Nastolatek z depresją w szkole

Nauczyciele, wychowawcy
szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych

Grażyna
Kujawiak

5

40 zł

19 marca,
godz. 15.00 – 19.00

do
12.03.2018

213

Kurs doskonalący
Radzenie sobie z trudnymi
i prowokacyjnymi zachowaniami
uczniów z zastosowaniem metody
konstruktywnej konfrontacji

Zainteresowani nauczyciele,
wychowawcy ze szkół
i placówek

Iwona
Lanycia

15

90 zł

6, 9 i 13 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
29.03.2018

224

Warsztat
Radzenie sobie ze stresem
z zastosowaniem muzykoterapii
– „Siedź spokojnie”

Nauczyciele, pedagodzy,
psycholodzy ze szkół
i placówek

Iwona
Lanycia

6

55 zł

12 marca,
godz. 15.00 – 19.30

do
10.03.2018

227

Warsztat
Nauczyciele, wychowawcy,
Bezpieczeństwo w szkole – jak
przeciwdziałać przemocy i dyskryminacji pedagodzy ze szkół

Iwona
Lanycia

10

60 zł

12 i 19 marca,
godz. 15.00 – 19.00

do
08.03.2018

237

Warsztat
Nauczyciele, wychowawcy,
Wpływ zaniku więzi rodzinnych
na zaburzenia rozwoju dzieci i młodzieży pedagodzy ze szkół i placówek

Iwona
Lanycia

5

40 zł

23 marca,
godz. 15.00 – 19.00

do
19.03.2018

201

Warsztat
Praca z dzieckiem niepełnosprawnym
intelektualnie w stopniu lekkim
i umiarkowanym w edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej
w placówce ogólnodostępnej

Barbara
Papierz

5

60 zł

25 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
19.04.2018

207

Nauczyciele edukacji elemenWarsztat
tarnej, pedagodzy szkolni,
Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera
zainteresowani nauczyciele

Barbara
Papierz

10

70 zł

21 marca i 4 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
16.03.2018

Nauczyciele edukacji
elementarne

12
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.

220

Warsztat
Z szuflady kreatywnego terapeuty
pedagogicznego

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej i terapii
pedagogicznej

Barbara
Papierz

10

60 zł

19 i 26 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
13.04.2018

221

Warsztat
Sztuka, która pomaga – techniki
arteterapii w pracy z dziećmi

Nauczyciele edukacji elementarnej, pedagodzy szkolni,
zainteresowani nauczyciele

Barbara
Papierz

10

65 zł

23 kwietnia i 7 maja,
godz. 15.00 – 19.00

do
16.04.2018

234

Warsztat
Baza pomysłów na ciekawe lekcje

Nauczyciele, pedagodzy
z wszystkich typów szkół

Barbara
Papierz

5

40 zł

9 marca,
godz. 15.00 – 19.00

do
07.03.2018

509

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

Jadwiga
Miłos

4

bezpłatnie

12 marca,
godz. 14.00 – 17.00

do
09.03.2018

510

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

Jadwiga
Miłos

4

bezpłatnie

19 marca,
godz. 14.00 – 17.0

do
16.03.2018

bezpłatnie

5 marca,
godz. 15.00 – 19.00

do
28.02.2018

KOMPUTER I ZASOBY INTERNETOWE W EDUKACJI1

240

Warsztat (stacjonarny lub e-learning)
Akademia Zajęć Komputerowych. Poznaj Zainteresowani nauczyciele
aplikacje do tworzenia prezentacji

Magda
Murowaniecka

5
lub
5 e-learning

Wybór trybu udziału proszę zaznaczać w zgłoszeniu lub przesłać informację na adres
murowaniecka@gmail.com

247

1

Warsztat
Zaczynamy programować w Baltie

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

Magda
Murowaniecka

12

60 zł

9, 16 i 23 kwietnia,
godz. 15.30 – 18.30

do
04.04.2018

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

13
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.

248

Warsztat
Wykorzystanie kodów QR w praktyce
szkolnej

Nauczyciele wszystkich etapów
edukacyjnych zainteresowani
tworzeniem, odczytaniem
i ciekawymi możliwościami
wykorzystania kodów QR

254

Warsztat z elementami e-learningu
Edycja dźwięku – aplikacje
komputerowe i internetowe

10
Nauczyciele zainteresowani
(w tym 5
obróbką dźwięku w darmowych
Magda
e-learningu)
aplikacjach komputerowych
Murowaniecka
lub 10
i internetowych
e-learning

Anka
Pilichowska

5

25 zł

5 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
26.03.2018

40 zł

12 marca,
godz. 15.00 – 19.00

do
05.03.2018

Wybór trybu udziału proszę zaznaczać w zgłoszeniu lub przesłać informację na adres
murowaniecka@gmail.com

259

Warsztat z elementami e-learningu
Lekcje nie tylko w klasie – stań przy
internetowej tablicy

Nauczyciele zainteresowani
wykorzystaniem w nauczaniu
darmowych narzędzi „chmury”
do prezentacji, gromadzenia
i udostępniania materiałów
dydaktycznych

8
Anka
Pilichowska

(w tym 4
e-learningu)

35 zł

lub 8

19 marca,
godz. 15.00 – 18.00

do
12.03.2018

e-learning
Wybór trybu udziału proszę zaznaczać w zgłoszeniu lub przesłać informację na adres
apilichowska@gmail.com

263

Kurs doskonalący
Excel dla początkujących

Nauczyciele zainteresowani
poznaniem podstaw pracy
z arkuszem kalkulacyjnym

Magda
Murowaniecka

265

Kurs doskonalący
CMS Joomla! – szybkie tworzenie
i zarządzanie stroną www

Nauczyciele zainteresowani
stworzeniem własnej strony
internetowej

Sławomir
Skonieczka

15

15

70 zł

6, 13, 20 marca,
godz. 15.00 – 19.00

do
27.02.2018

60 zł

27 marca oraz
10 i 17 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
06.03.2018

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

dr Jan Kamiński

14
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.

