CERTYFIKAT
ISO 9001

AKREDYTACJA
ŁKO

Nr
szkolenia

Tytuł formy

WODN – Łódź
zaprasza w styczniu i lutym 2019 r.
Adresat

Kierownik
formy

Liczba
godzin
dydakt.

Koszt
szkolenia

Planowane
terminy szkolenia

Termin
zgłoszenia
udziału

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

1

Warsztat
Rada pedagogiczna i dokumentowanie
jej działalności

dyrektorzy szkół i placówek
oświatowych lub wyznaczeni
nauczyciele

Beata
Florek

5

35 zł

14 stycznia,
godz. 15.00 – 19.00

do
04.01.2019

3

Warsztat
Organizacja i sprawowanie nadzoru
pedagogicznego zgodnie z nowym
prawem oświatowym

dyrektorzy szkół i placówek
oświatowych lub wyznaczeni
nauczyciele

Beata
Florek

5

35 zł

31stycznia,
godz. 15.00 – 19.00

do
17.01.2019

9

Warsztat
Obserwacja zajęć edukacyjnych
jako narzędzie wspierania rozwoju
nauczycieli

dyrektorzy szkół i placówek
oświatowych lub wyznaczeni
nauczyciele

Anna
Góra

5

35 zł

7 lutego,
godz. 15.00 – 19.00

do
28.01.2019 r

Warsztat
Planowanie i organizacja ewaluacji
jako formy nadzoru pedagogicznego
z uwzględnieniem aktualnych
uregulowań prawnych

dyrektorzy szkół i placówek
oświatowych lub wyznaczeni
nauczyciele

Beata
Florek

10

50 zł

4 i 7 lutego,
godz. 15.00 – 19.00

do
23.01.2019

Beata
Florek

4

14

276

Szkolenie rady pedagogicznej
Przewodnik po reformie czyli sytuacja
rady pedagogiczne
prawna nauczycieli w warunkach nowego
lub znowelizowanego prawa oświatowego

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.

277

Szkolenie rady pedagogicznej
Rada pedagogiczna i dokumentowanie
jej działalności

rady pedagogiczne

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

278

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

rady pedagogiczne

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

279

Szkolenie rady pedagogicznej
Obowiązki nauczycieli w zakresie
ochrony danych osobowych w świetle
nowych przepisów

rady pedagogiczne

Anna
Góra

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

280

Szkolenie rady pedagogicznej
Wystąpienia publiczne – skutecznie
i bezstresowo

rady pedagogiczne

Anna
Góra

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

281

Szkolenie rady pedagogicznej
Jak stosować zasady marketingu
w placówce oświatowej?

rady pedagogiczne

Anna
Góra

4

282

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

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

283

Szkolenie rady pedagogicznej
Obserwacje, hospitacje i lekcje
koleżeńskie inaczej

rady pedagogiczne

Anna
Góra

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

284

Szkolenie rady pedagogicznej
Dyplomacja w szkole – uroczystości
i symbole szkolne

rady pedagogiczne

Anna
Góra

4

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.

285

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

Anna
Góra

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

286

Szkolenie rady pedagogicznej
Zasady postępowania powypadkowego rady pedagogiczne
w szkole/placówce oświatowej

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

287

Szkolenie rady pedagogicznej
Regulaminy i instrukcje bhp obowiązujące rady pedagogiczne
w szkołach i placówkach oświatowych

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

288

Szkolenie rady pedagogicznej
Odpowiedzialność prawna nauczycieli
z uwzględnieniem najnowszych
uregulowań prawnych

rady pedagogiczne

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

289

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

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

290

Szkolenie rady pedagogicznej
Statut szkoły zgodnie z wymogami
ustawy Prawo oświatowe

rady pedagogiczne

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

292

Szkolenie rady pedagogicznej
Ocena pracy nauczyciela – procedura
postępowania i kryteria

rady pedagogiczne

Anna
Góra

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

DORADZTWO ZAWODOWE

231

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

Iwona
Lanycia

6

45 zł

1 lutego,
godz. 15.00 – 19.30

do
28.01.2019

235

Kurs doskonalący
Metody pracy w grupowym
poradnictwie zawodowym w szkole

Jadwiga
Miłos

12

60 zł

9 i 16 stycznia,
godz. 14.00 – 18.00

do
07.01.2019

nauczyciele prowadzący
doradztwo zawodowe w szkole

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.

239

Warsztat
Wykorzystanie elektronicznych narzędzi
nauczyciele prowadzący
i testów diagnostycznych przez doradcę
doradztwo zawodowe w szkole
zawodowego i wychowawców do pracy
z uczniami

Jadwiga
Miłos

5

bezpłatnie

28 lutego,
godz. 14.00 – 18.00

do
26.02.2019

30

70 zł

od 26 lutego
do 09 kwietnia

do
07.02.2019

do
18.12.2018
(limit miejsc)

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA

39

E-learningowy kurs doskonalący
Ocenianie kształtujące w praktyce
szkolnej

nauczyciele szkół
podstawowych
i ponadpodstawowych

Małgorzata
Spychalska

(e-learning)

Film w szkole.
Narzędzia i wiedza*

417

Warsztat zorganizowany we współpracy
z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej
zainteresowani nauczyciele
(zajęcia prowadzi Marcin Radomski
– dziennikarz, krytyk filmowy, autor
materiałów dydaktycznych)
*szczegółowy program na stronie WODN

430

Warsztat
Egzamin ósmoklasisty.
Ocenianie arkuszy egzaminacyjnych
– dla zainteresowanych nauczycieli

116

Warsztat
Teach with technology – wykorzystanie nauczyciele języka angielskiego
piosenek i filmów na lekcjach języka
wszystkich typów szkół
angielskiego

379

Warsztat
Z technologią za pan brat – przydatne
aplikacje na zajęciach z języka obcego
(zajęcia prowadzi Katarzyna Gala)

zainteresowani nauczyciele
języka polskiego ze szkół
podstawowych

nauczyciele języków obcych
szkół podstawowych
i gimnazjów

dr Renata
Jagodzińska

8

bezpłatnie

10 stycznia,
godz. 14.00 – 20.00

dr Renata
Jagodzińska

4

20 zł

5 lutego,
godz. 15.00 – 19.00

do
20.01.2019

Joanna
Bechcińska

5

30 zł

21 stycznia,
godz. 15.30 – 19.30

do
18.01.2019

Joanna
Bechcińska

5

30 zł

9 stycznia,
godz. 15.30 – 19.00

do
06.01.2019

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.

324

431

Seminarium
Maturra nie musi być ponurra – czyli
jak przygotowuję uczniów do matury
z języka angielskiego (w ramach sieci
współpracy i doskonalenia)

spotkanie w ramach sieci
współpracy i samodoskonalenia

Joanna
Bechcińska

4

bezpłatnie

16 stycznia,
godz. 15.30 – 19.30

do
14.01.2019

Warsztat
Jak nauczyć wymowy brytyjskiej
raz a dobrze

nauczyciele języka angielskiego
szkół podstawowych
i przedszkoli

Joanna
Bechcińska

5

30 zł

6 lutego,
godz. 15.00 – 19.00

do
04.02.2019

(zajęcia prowadzi Katarzyna Gala)

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

23 stycznia,
godz. 13.00 – 15.00

126

Warsztat
Lekcja pamięci przy Pomniku Ofiar
Komunizmu w Łodzi

127

Warsztat
nauczyciele historii i WOS
dr Tadeusz Z.
Wycieczka piesza szlakiem powstańców oraz nauczyciele zainteresowani
Bogalecki
1863 roku i Józefa Piłsudskiego w Łodzi historią regionalną

4

432

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

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

2

bezpłatnie

5 lutego,
godz. 16.00 – 17.10

do
28.01.2019

433

Warsztat
Działalność Józefa Piłsudskiego
w Łodzi w latach 1899-1900

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

2

bezpłatnie

5 lutego,
godz. 17.20 – 18.30

do
28.01.2019

136

E-learningowy kurs doskonalący
Wykorzystanie otwartych zasobów
internetowych na zajęciach
edukacyjnych przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych

zainteresowani nauczyciele
wszystkich typów szkół

30

60 zł

od 20 stycznia
do 20 lutego

do
10.01.2019

Kinga
Gałązka

3

bezpłatnie

bezpłatnie

Zbiórka przy XII LO
w Łodzi, al. Anstadta 7

do
14.01.2019

27 lutego,
godz. 12.00 – 15.00

do
16.02.2019
Zbiórka przy dawnym ratuszu
na Placu Wolności

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.

150

Warsztat
Narzędzia GIS, które można
wykorzystywać w szkole na lekcjach
geografii

nauczyciele geografii
wszystkich typów szkół

158

Warsztat
Interdyscyplinarność nauk
przyrodniczych – projekty edukacyjne
w procesie uczenia się

zainteresowani nauczyciele
przedmiotów przyrodniczych
wszystkich typów szkół

159

Warsztat
Lekcja z zastosowaniem technik
oceniania wspierającego – propozycja
metodyczna dla nauczycieli
przedmiotów przyrodniczych

nauczyciele przedmiotów
przyrodniczych wszystkich
typów szkół

164

Kurs doskonalący
nauczyciele wszystkich typów
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach szkół i placówek

170

Warsztat
Dydaktyka twórczości i sztuki wizualne
zainteresowani nauczyciele
w praktyce szkolnej
(zajęcia prowadzi Marta Nowacka,
www.archizo.pl)

175

Seminarium
Przyczyny i profilaktyka zachowań
ryzykownych dzieci i młodzieży

nauczyciele szkół promujących
zdrowie oraz zainteresowani

Jadwiga
Miłos

5

bezpłatnie

27 lutego,
godz. 14.00 – 18.00

do
08.02.2019

Włodzimierz
Nawrocki

10

30 zł

14 stycznia i 4 lutego,
godz. 15.00 – 19.00

do
07.01.2019

Małgorzata
Spychalska

4

bezpłatnie

28 stycznia,
godz. 15.00 – 18.00

do
14.01.2019

Joanna
Grzesiak

10

80

26 i 27 lutego,
godz. 15.00 – 19.00

do
07.02.2019

dr Renata
Jagodzińska

5

50 zł

29 stycznia,
godz. 15.00 – 19.00

do
08.01.2019

Joanna
Grzesiak

5

bezpłatnie

28 lutego,
godz. 15.00 – 19.00

do
08.02.2019

01 lutego,
godz. 15.00 – 17.30

178

Warsztaty taneczne
Latino Dance Solo

nauczyciele wychowania
fizycznego i inni zainteresowani

Joanna
Grzesiak

3

30 zł

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

191

Warsztat
Uczenie się przez czytanie i notowanie

nauczyciele bibliotekarze i inni
zainteresowani nauczyciele

Anna IwickaOkońska

10

35 zł

26 lutego i 5 marca,
godz. 15.00 – 19.00

do
25.01.2019

do
22.02.2019

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.

193

194

195

Kurs doskonalący
kandydaci na kierowników
Kurs kierowników wycieczek szkolnych wycieczek szkolnych

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

Kurs na wychowawcę wypoczynku

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

Dorota
Zając

10

Dorota
Zając

80 zł

2 i 6 kwietnia,
egzamin 9 kwietnia,
wtorek od 15.30,
sobota od 8.30

do
22.03.2019

36

180 zł

od 22 marca
do 31 marca,
egzamin 2 kwietnia,
piątki od 15.00,
soboty i niedziele od 8.30

do
11.03.2019

40

80 zł

27 lutego
– rozpoczęcie

do
15.02.2019

10

50 zł

od 31 stycznia
do 7 lutego

do
24.01.2019

10

60 zł

28 stycznia i 4 lutego,
godz. 15.00 – 19.00

do
24.01.2019

10

Dorota
Zając

60 zł

1 i 8 marca,
godz. 15.00 – 19.00
do
lub
22.02.2019
do uzgodnienia z placówką
zamawiającą

EDUKACJA ELEMENTARNA

44

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

nauczyciele edukacji
elementarnej

Mirosława
Matczak

63

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

nauczyciele edukacji
elementarnej

Mirosława
Matczak

(e-learning)

WYCHOWANIE, OPIEKA I PROFILAKTYKA

221

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

Iwona
Lanycia

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.

226

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

228

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

nauczyciele, wychowawcy,
pedagodzy, psycholodzy
ze szkół i placówek

Iwona
Lanycia

6

45 zł

21 stycznia,
godz. 15.00 – 19.30

do
17.01.2019

Grażyna
Kujawiak

15

100 zł

4, 11, 18 marca,
godz. 15.00 – 19.00

do
25.02.2019

do
08.01.2019

KOMPUTER I ZASOBY INTERNETOWE W EDUKACJI1

241

Warsztat (tryb stacjonarny lub e-learning)
nauczyciele zainteresowani
Akademia Zajęć Komputerowych. Jak
pracą z obrazem/ fotografią
upiększyć i efektownie prezentować zdjęcia

Magda
Murowaniecka

5

bezpłatnie

15 stycznia,
godz. 15.00 – 19.00

242

nauczyciele zainteresowani
Warsztat (tryb stacjonarny lub e-learning) poznaniem darmowej, prostej
Akademia Zajęć Komputerowych.
aplikacji do szybkiego tworzenia
Magda
Szybkie i efektowne animacje w Express animacji (prostych lub złożoMurowaniecka
Animate
nych) z plików graficznych,
zdjęć, kształtów wektorowych

5

bezpłatnie

5 lutego,
godz. 15.00 – 19.00

30 zł

24 stycznia,
godz. 15.00 – 19.00

do
17.01.2019

30 zł

4 lutego,
godz. 15.00 – 19.00

do
30.01.2019

252

Warsztat z modułami e-learningu
Narzędzia internetowe dla każdego
– generatory pomocy dydaktycznych
(informacja o trybie uczestnictwa do
apilichowska@gmail.com)

256

Warsztat z modułami e-learningu
Narzędzia internetowe dla każdego –
mapy myśli, diagramy, infografika
(informacja o trybie uczestnictwa do
apilichowska@gmail.com)

1

do
29.01.2019

9
zainteresowani nauczyciele
wczesnych etapów kształcenia

Anka
Pilichowska

(w tym 4
e-learning)
lub
9 e-learning

9
zainteresowani nauczyciele
różnych etapów kształcenia

Anka
Pilichowska

(w tym 4
e-learning)
lub
9 e-learning

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.

260

Warsztat z modułami e-learningu
Lekcje nie tylko w klasie – stań przy
internetowej tablicy
(informacja o trybie uczestnictwa do
apilichowska@gmail.com)

nauczyciele zainteresowani
wykorzystaniem na lekcji
i w nauczaniu darmowych narzędzi „chmury’ do prezentacji
i udostępniania materiałów

8
Anka
Pilichowska

(w tym 4
e-learning)
lub
8 e-learning

30 zł

17 stycznia,
godz. 15.30 – 18.30

do
10.01.2019

263

Kurs doskonalący
Gimp – podstawy

nauczyciele zainteresowani
tworzenie grafiki komputerowej
Magda
i różnorodną obróbką fotografii
Murowaniecka
cyfrowej w darmowym programie o wielkich możliwościach

20

60 zł

26 lutego,
5, 12 i 19 marca,
godz. 15.00 – 19.00

do
18.02.2019

272

Warsztat
Microsoft Office 365 – rozwiązania
chmurowe w pracy z uczniem

nauczyciele wszystkich etapów
edukacyjnych, wychowawcy
klas

Paweł
Mateja

5

30 zł

29 stycznia,
godz. 15.00 – 19.00

do
21.01.2019

273

Warsztat
nauczyciele wszystkich etapów
Microsoft Office 365 – jak stworzyć szybką edukacyjnych, wychowawcy
prezentację on-line i ankietę
klas, pedagodzy

Paweł
Mateja

5

30 zł

26 lutego,
godz. 15.00 – 19.00

do
18.02.2019

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. 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.

