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ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

272

Szkolenie rady pedagogicznej
Rada Pedagogiczna i dokumentowanie
jej działalności

rady pedagogiczne

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

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

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

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

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

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

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.

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

27

Warsztat
Staż nauczyciela rozpoczynającego
pracę – krok po kroku. Sprawozdanie
i przygotowanie do rozmowy
kwalifikacyjnej

Nauczyciele stażyści kończący
staż w szkole, placówce

Krzysztof
Sibielski

5

40 zł

7 maja,
godz. 15.00 – 19.00

do
27.04.2018

31

Warsztat
Jak zaprezentować własny dorobek
zawodowy i przygotowywać się
do egzaminu na stopień nauczyciela
mianowanego?

Nauczyciele, którzy ubiegają
się o stopień nauczyciela
mianowanego

Krzysztof
Sibielski

5

40 zł

9 maja,
godz. 15.00 – 19.00

do
27.04.2018

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA

55

Konferencja
Ozoboty w szkole, czyli roboty w akcji.
Zabawy z programowaniem
na przedmiotach humanistycznych
– zajęcia prowadzi p. Anna Grzegory

Zainteresowani nauczyciele

dr Renata
Jagodzińska

4

40 zł

24 maja,
godz. 15.00 – 18.15

do
30.04.2018

Zainteresowani nauczyciele

dr Renata
Jagodzińska

10

100 zł

22 maja, 5 czerwca,
godz. 15.00 – 19.00

do
10.05.2018

(superbelfrzy.pl)

42

Warsztat
Teatr w szkole. Podstawy praktyki
teatralnej dla nauczycieli

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.

Warsztat
Loesje – kreatywne pisanie dla każdego
http://www.loesje.pl/
Zainteresowani nauczyciele

551

dr Renata
Jagodzińska

3

30 zł

do
20.04.2018

29 maja,
godz. 10.00 – 15.00

139

Warsztat
Rajd Bałuckim Szlakiem Pamięci
i Dialogu w Łodzi

140

Warsztat
Rajd szlakiem walk barykadowych
w Łodzi w czerwcu 1905 roku

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

4

bezpłatnie

541

Warsztat
Prezentacje multimedialne przedsięwzięć Nauczyciele historii i WOS
dr Tadeusz Z.
pozalekcyjnych i pozaszkolnych
oraz nauczyciele zainteresowani
Bogalecki
historią regionalną
zrealizowanych przez uczestników
kursu liderów edukacji patriotycznej

3

bezpłatnie

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

17 maja,
godz. 15.00 – 18.00

7

bezpłatnie

Zbiórka uczestników przy
Pomniku Chwały Żołnierzy
Armii „Łódź”, u zbiegu ulic
Północnej i Sterlinga

12 czerwca,
godz. 12.00 – 15.00

do
22.05.2018

do

Zbiórka uczestników
05.06.2018
u zbiegu ulic:
Rewolucji 1905 r. i Wschodniej

5 czerwca,
godz. 16.00 – 18.30

do
29.05.2018

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.

542

Konsultacja zbiorowa
Cele, program i założenia organizacyjne
projektu edukacji patriotycznej ŁÓDZKIE
ORLĘTA, SPADKOBIERCY
Główni szkolni koordynatorzy
NIEPODLEGŁOŚCI (4 cykl łódzkiego
projektu w łódzkich szkołach
projektu edukacji patriotycznej
podstawowych
„Regionalna edukacja historyczna
i wychowanie patriotyczno–obronne
młodzieży szkolnej, oparte na łódzkich
tradycjach walk o niepodległość Polski”)

149

Warsztat
Czy można udowodnić niemożliwe?
Paradoksy i sofizmaty matematyczne

157

Warsztat
Edukacja przyrodnicza na terenie
skansenu roślinnego w Ogrodzie
Botanicznym

158

Zajęcia terenowe
Szlakiem Parków Krajobrazowych
Nauczyciele przedmiotów
Województwa Łódzkiego – Park Krajo- przyrodniczych i zainteresowani
brazowy Międzyrzecza Warty i Widawki

Joanna
Grzesiak

159

Zajęcia terenowe
Formy ochrony przyrody; Rezerwat
przyrody – Polesie Konstantynowskie

Joanna
Grzesiak

186
187

dr Tadeusz Z.
Bogalecki

2

bezpłatnie

6 czerwca,
godz. 16.00 – 17.45

do
29.05.2018

Zainteresowani nauczyciele
szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych

Kinga Gałązka

5

bezpłatnie

5 czerwca,
godz. 15.00 – 19.00

do
28.05.2018

Nauczyciele przedmiotów
przyrodniczych i inni
zainteresowani

Joanna
Grzesiak

5

40 zł

22 maja,
godz. 14.00 – 17.00

Nauczyciele przedmiotów
przyrodniczych i inni
zainteresowani

Ogród Botaniczny w Łodzi

8

80 zł

25 maja,
godz. 9.00 – 15.00
Zbiórka o godz. 9.00
przed gmachem WODN,
ul. Wólczańska 202

8 czerwca,
godz. 13.00 – 17.00

do
11.05.2018

do
15.05.2018

do
28.05.2018

5

40 zł

Warsztat
Nauczyciele bibliotekarze i inni Anna IwickaCzytelnik w dialogu z tekstem literackim zainteresowani
Okońska

5

30 zł

12 czerwca,
godz. 15.00 – 19.00

do
08.06.2018

Warsztat
Nauczyciele bibliotekarze i inni Anna IwickaJigsaw jako metoda rozbudzania
zainteresowani
Okońska
zainteresowań czytelniczych nastolatków

5

30 zł

7 czerwca,
godz. 15.00 – 19.00

do
05.06.2018

Rezerwat przyrody Polesie
Konstantynowskie

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.

194

Warsztat
Jak za pomocą nowych technologii
wspierać czytelnictwo

Nauczyciele bibliotekarze i inni Anna Iwickazainteresowani
Okońska

4

40 zł

14 czerwca,
godz. 15.00 – 18.00

do
11.06.2018

499

Warsztat
„Lapbook” czyli książka na kolanach

Nauczyciele bibliotekarze i inni Anna Iwickazainteresowani
Okońska

3

bezpłatnie

5 czerwca,
godz. 15.00 – 17.00

do
30.05.2018

343

Warsztat
Nauczyciele geografii szkół
Planowanie pracy nauczyciela geografii
podstawowych
w klasie VIII

Jadwiga
Miłos

4

bezpłatnie

28 maja,
godz. 14.00 – 18.00

do
25.05.2018

363

Warsztat
Projekt Edukacyjny Dachy Świata

Nauczyciele fizyki, chemii
i przyrody wszystkich typów
szkół i placówek oraz inni
zainteresowani

Włodzimierz
Nawrocki

5

bezpłatnie

25 maja,
godz. 10.00 – 14.00

do
21.05.2018

367

Seminarium
I Szkolna Sesja Naukowa
„Fizyka cząstek elementarnych”

Nauczyciele fizyki, chemii
i przyrody wszystkich typów
szkół i placówek oraz inni
zainteresowani

Włodzimierz
Nawrocki

5

bezpłatnie

8 czerwca,
godz. 10.00 – 14.00

do
28.05.2018

Kurs na kierownika wypoczynku

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

Dorota
Zając

80 zł

12 i 15 maja,
sobota od 8.30,
wtorek od 15.30

do
06.05.2018

Kurs na wychowawcę wypoczynku

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

Dorota
Zając

36

180 zł

od 11 do 20 maja,
piątki od 15.00,
soboty i niedziele od 8.30

do
06.05.2018

5

55 zł

17 maja,
godz. 15.00 – 19.00

do
11.05.2018

196

197

10

EDUKACJA ELEMENTARNA

94

Warsztat
Jak rozmawiać z dziećmi na tematy
dotyczące ciała, emocji i uczuć?

Nauczyciele edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Barbara
Papierz

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.

Konferencja
Jak wychować dwujęzyczne dziecko
– twórcze i efektywne wprowadzanie
dziecka w świat języka angielskiego

Dyrektorzy placówek,
nauczyciele wychowania
przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej.

Mirosława
Matczak

4

bezpłatnie

474

Nauczyciele i wychowawcy
Warsztat
Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej klas IV-VII, pedagodzy,
(więcej na www.wodn.lodz.pl – Aktualności) psycholodzy

Bogusława
Rajska

14

200 zł
oraz 200 zł

533

Absolwenci nauczycielskich
kolegiów języków obcych,
Warsztat
filologii nowożytnych, uczelni
Wychowanie w dwujęzyczności – zostań
pedagogicznych znający
ekspertem nowej metody
język angielski na poziomie
minimum B2

Mirosława
Matczak

2

349

Zapraszamy osoby, które nie mają
kwalifikacji z języka angielskiego,
jak również osoby posiadające
takie kwalifikacje

11 czerwca,
godz. 14.00 – 17.15

do
03.06.2018

14, 17 i 21 maja,
godz. 15.00 – 19.00

do
07.05.2018

bezpłatnie

16 maja,
godz. 15.00 – 17.00

do
07.05.2018

za materiały

WYCHOWANIE, OPIEKA I PROFILAKTYKA

199

Warsztat
Jak dokonać skutecznej ewaluacji
wewnętrznej programu profilaktycznowychowawczego?

Nauczyciele i wychowawcy
ze szkół i placówek
oświatowych

Krzysztof
Sibielski

5

40 zł

14 maja,
godz. 15.00 – 19.00

do
11.05.2018

202

Warsztat
Jak wspomagać ucznia
niepełnosprawnego intelektualnie
w edukacji włączającej?

Nauczyciele, wychowawcy,
opiekunowie pracujący
z uczniami niepełnosprawnymi
intelektualnie placówkach
ogólnodostępnych
i integracyjnych

Krzysztof
Sibielski

5

40 zł

16 maja,
godz. 15.00 – 19.00

do
11.05.2018

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.

Warsztat
Jak zaplanować pracę dydaktycznowychowawczo-rewalidacyjną z uczniem
niepełnosprawnym intelektualnie
w stopniu umiarkowanym lub znacznym
w edukacji włączającej po zmianie
podstawy programowej?

Nauczyciele, szkół
ogólnodostępnych
i integracyjnych pracujący
z dziećmi o specjalnych
potrzebach edukacyjnych,
z uczniami niepełnosprawnymi
intelektualnie w stopniu
umiarkowanym lub znacznym

Krzysztof
Sibielski

5

40 zł

17 maja,
godz. 15.00 – 19.00

do
11.05.2018

204

Warsztat
Jak napisać IPET indywidualny
program edukacyjno-terapeutyczny dla
ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego

Nauczyciele przedszkoli, szkół
ogólnodostępnych
i integracyjnych pracujący
z uczniem posiadającym
orzeczenie o kształceniu
specjalnym

Krzysztof
Sibielski

5

40 zł

21 maja,
godz. 15.00 – 19.00

do
18.05.2018

205

Warsztat
Jak napisać indywidualny program
edukacyjno-terapeutyczny (IPET)
dla ucznia niepełnosprawnego
intelektualnie w stopniu umiarkowanym
lub znacznym po zmianie podstawy
programowej?

Nauczyciele przedszkoli, szkół
ogólnodostępnych
i integracyjnych pracujący
z uczniem niepełnosprawnym
intelektualnie w stopniu
umiarkowanym lub znacznym

Krzysztof
Sibielski

5

40 zł

23 maja,
godz. 15.00 – 19.00

do
18.05.2018

208

Warsztat
Indywidualizacja pracy z dzieckiem
autystycznym

Nauczyciele edukacji
elementarnej, pedagodzy
szkolni oraz zainteresowani
nauczyciele

Barbara
Papierz

10

70 zł

9 i 16 maja,
godz. 15.00 – 19.00

do
30.04.2018

210

Kurs doskonalący
Praca z dzieckiem o zaburzonej
emocjonalności

Wychowawcy klas i świetlic,
nauczyciele przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów,
pedagodzy szkolni

Iwona
Lanycia

15

100 zł

11, 14 i 18 maja,
godz. 15.00 – 19.00

do
07.05.2018

215

Warsztat
Metoda Dobrego Startu w diagnozie
i procesie dydaktycznym

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej oraz nauczyciele terapii pedagogicznej

Barbara
Papierz

10

70 zł

21 i 28 maja,
godz. 15.00 – 19.00

do
11.05.2018

203

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.

216

Warsztat
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy
z dziećmi z trudnościami w czytaniu
i pisaniu

229

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej oraz
nauczyciele terapii
pedagogicznej

Barbara
Papierz

5

60 zł

14 maja,
godz. 15.00 – 19.00

do
04.05.2018

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

Iwona
Lanycia

6

45 zł

4 czerwca,
godz. 15.00 – 19.30

do
28.05.2018

Kurs doskonalący
Zainteresowanie nauczyciele,
Współpraca z rodzicami w wychowaniu
wychowawcy
i profilaktyce

Grażyna
Kujawiak

15

90 zł

7, 14 i 21 maja,
godz. 15.00 – 19.00

do
27.04.2018

340

Sieć wsparcia + warsztat
Planowanie doradztwa zawodowego
w klasach młodszych w ramach
Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa
Zawodowego

Zainteresowanie nauczyciele,
wychowawcy

Jadwiga
Miłos

4

bezpłatnie

23 maja,
godz. 14.00 – 18.00

do
18.05.2018

509

Warsztat
Jak prowadzić rozmowę doradczą
z uczniem i grupą uczniów

Zainteresowanie nauczyciele,
wychowawcy

Jadwiga
Miłos

4

bezpłatnie

21 maja,
godz. 14.00 – 18.00

do
18.05.2018

236

KOMPUTER I ZASOBY INTERNETOWE W EDUKACJI1

241

247

1

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

Zainteresowani nauczyciele
wszystkich etapów kształcenia

Sławomir
Skonieczka

5

bezpłatnie

5 czerwca,
godz. 15.00 – 19.00

do
30.05.2018

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

7, 14, 21 maja,
godz. 15.30 – 18.30

do
27.04.2018

Szczegółowe informacje na stronie www.wodn.lodz.pl - EDUKACJA INFORMATYCZNA
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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, www.wodn.lodz.pl. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione.
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257

Warsztat
Images Actives – interaktywny obraz
dla każdego

Nauczyciele wszystkich etapów
edukacyjnych zainteresowani
Magda
darmową aplikacją do tworzenia Murowaniecka
interaktywnych obrazów

Warsztat
KIZOA – edytor zdjęć, kolaży i
efektownych multimedialnych pokazów

Nauczyciele zainteresowani
wykorzystaniem darmowych
narzędzi „chmury” do obróbki
fotografii cyfrowej, tworzenia
atrakcyjnych kolaży oraz
multimedialnych pokazów

5

30 zł

4 czerwca,
godz. 15.00 – 19.00

do
28.05.2018

30 zł

22 maja,
godz. 15.00 – 19.00

do
14.05.2018

5
stacjonarnie
Magda
lub
Murowaniecka
5 e-learning

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

258

warsztat z modułami e-learningu
Infografika i wirtualne plakaty, i ich
wykorzystanie w szkole

Nauczyciele zainteresowani
10 (w tym 5
wykorzystaniem w swojej pracy
e-learningu)
darmowych narzędzi do
Anka
lub
tworzenia infografiki
Pilichowska
10
i multimedialnych materiałów
e-learning
informacyjno-promocyjnych

35 zł

7 czerwca,
godz. 15.00 – 19.00

do
28.05.2018

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

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

dr Jan Kamiński

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.

