CERTYFIKAT
ISO 9001

AKREDYTACJA
ŁKO

Nr
szkolenia

Tytuł formy

WODN – Łódź
zaprasza we wrześniu i październiku 2018 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

30 października,
godz. 15.00 – 19.00

do
10.10.2018

3

Warsztat
Organizacja i sprawowanie nadzoru
pedagogicznego zgodnie z nowym
prawem oświatowym

Dyrektorzy, wicedyrektorzy
szkół/ placówek,
zainteresowani nauczyciele

Stefan
Moryń

5

35 zł

17 października,
godz. 15.00 – 19.00

do
10.10.2018

4

Warsztat
Dyrektorzy, wicedyrektorzy
Ewaluacja zewnętrzna i co dalej?
szkół/ placówek,
Wykorzystanie wniosków poewaluacyj- zainteresowani nauczyciele
nych w planowaniu pracy szkoły

Stefan
Moryń

5

35 zł

22 października,
godz. 15.00 – 19.00

do
10.10.2018

5

Warsztat
Kontrola zarządcza – rozwiązania
Dyrektorzy szkół i placówek
organizacyjne wdrażane w zarządzaniu oświatowych lub wyznaczeni
jednostką sektora finansów publicznych nauczyciele
– zajęcia prowadzi p. Ewa Firaza

30 października
i 6 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
10.10.2018

Beata
Florek

10

75 zł

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.

6

Warsztat
Prawne i finansowe aspekty
prawidłowej organizacji doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół
i placówek oświatowych
– zajęcia prowadzi p. Ewa Firaza

7

Dyrektorzy szkół i placówek
oświatowych lub wyznaczeni
nauczyciele

Beata
Florek

5

50 zł

16 października,
godz. 15.00 – 19.00

do
02.10.2018

Warsztat
Dyrektorzy, wicedyrektorzy
Statut przedszkola zgodnie z wymogami szkół/ placówek,
zainteresowani nauczyciele
ustawy Prawo Oświatowe

Anna
Góra

5

35 zł

24 października,
godz. 15.00 – 19.00

do
10.10.2018

13

Warsztat
ABC reformy czyli sytuacja prawna
nauczycieli, dyrektorów w warunkach
nowego lub znowelizowanego prawa
oświatowego. Organizacja szkół
w dobie reformy

Dyrektorzy szkół i placówek
oświatowych lub wyznaczeni
nauczyciele

Beata
Florek

5

35 zł

17 września,
godz. 15.00 – 19.00

do
07.09.2018

14

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

Dyrektorzy, wicedyrektorzy
szkół/ placówek,
zainteresowani nauczyciele

Stefan
Moryń

10

50 zł

10 i 17 października,
godz. 15.00 – 19.00

do
03.10.2018

15

Warsztat
Ocena pracy nauczyciela – procedura
postępowania i kryteria

Dyrektorzy, wicedyrektorzy
szkół/ placówek,
zainteresowani nauczyciele

Stefan
Moryń

5

35 zł

29 października,
godz. 15.00 – 19.00

do
22.10.2018

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

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.

281

Szkolenie rady pedagogicznej
Jak stosować zasady marketingu
w placówce oświatowej?

rady pedagogiczne

Anna
Góra

4

282

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

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

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

Stefan
Moryń

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

287

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

Stefan
Moryń

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

288

Szkolenie rady pedagogicznej
Odpowiedzialność prawna nauczycieli
z uwzględnieniem najnowszych
uregulowań prawnych

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

rady pedagogiczne

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.

289

Szkolenie rady pedagogicznej
Mobbing, dyskryminacja i molestowanie rady pedagogiczne
jako przejaw 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

291

Szkolenie rady pedagogicznej
Ewaluacja zewnętrzna i co dalej?
Wykorzystanie wniosków
poewaluacyjnych w planowaniu pracy
szkoły

rady pedagogiczne

Stefan
Moryń

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

292

Szkolenie rady pedagogicznej
Ocena pracy nauczyciela – procedura
postępowania i kryteria

rady pedagogiczne

Stefan
Moryń

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

330

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

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

ROZWÓJ I AWANS ZAWODOWY

16

Konsultacja zbiorowa
Plan rozwoju zawodowego

zainteresowani nauczyciele

Anka
Pilichowska

4

bezpłatnie

11 września,
godz. 15.30 – 18.30

do
10.09.2018

17

Konsultacja zbiorowa
Opiekun stażu – jak dobrze spełnić
swoją rolę i realizować zadania

nauczyciele, którzy pełnią
funkcję opiekuna stażu

Anka
Pilichowska

4

bezpłatnie

18 października,
godz.15.30 – 18.30

do
11.10.2018

19

Kurs doskonalący
Awans zawodowy – krok po kroku.
Nauczyciele stażyści
Dla nauczycieli ubiegających się
rozpoczynający pracę
o nadanie stopnia awansu zawodowego w szkole, placówce
nauczyciela kontraktowego

Krzysztof
Sibielski

15

60 zł

10, 19 i 24 września,
godz. 15.15 – 19.15

do
07.09.2018

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.

20

Kurs doskonalący
Awans zawodowy – krok po kroku.
Nauczyciele kontraktowi
Dla nauczycieli ubiegających się
zainteresowani zdobywaniem
o nadanie stopnia awansu zawodowego kolejnych stopni zawodowych
nauczyciela mianowanego

Krzysztof
Sibielski

24

Awans zawodowy – krok po kroku.
Nauczyciele mianowani
Dla nauczycieli ubiegających się
zainteresowani zdobywaniem
o nadanie stopnia awansu zawodowego
kolejnych stopni zawodowych
nauczyciela dyplomowanego

Krzysztof
Sibielski

60 zł

12, 20 września
i 3 października,
godz. 15.15 – 19.15

do
10.09.2018

15

60 zł

13 września,
1 i 5 października,
godz. 15.15 – 19.15

do
10.09.2018

5

bezpłatnie

2 października,
godz. 15.00 – 19.00

do
18.09.2018

30

60 zł

od 5 października
do 10 listopada

do
01.10.2018

15

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA

28

Warsztat
Neurodydaktyka, czyli ABC
atrakcyjnych lekcji

Zainteresowani nauczyciele
przedmiotów humanistycznych

30

E-learningowy kurs doskonalący
Metody animacji pracy uczniów
zdolnych

Zainteresowani nauczyciele
wszystkich typów szkół

103

Seminarium
Podstawa programowa z języka
polskiego w szkole ponadpodstawowej
– zajęcia prowadzi dr Wioletta Kozak,
kierownik Wydziału Egzaminu
Maturalnego CKE

Nauczyciele poloniści ze szkół dr Renata
ponadpodstawowych
Jagodzińska

4

bezpłatnie

10 października,
godz. 15.00 – 18.00

do
20.09.2018

104

Warsztat
Film w szkole – pomysły na pracę
z filmem dokumentalnym, fabularnym, Nauczyciele poloniści ze szkół dr Renata
animowanym na lekcjach przedmiotów ponadpodstawowych
Jagodzińska
humanistycznych i lekcjach
wychowawczych

4

bezpłatnie

16 października,
godz. 15.00 – 19.00

25.09.2018

113

E-learningowy kurs doskonalący
Dyslexia in the English classroom
– a route to success or failure

Nauczyciele wszystkich typów
szkół

dr Renata
Jagodzińska
Kinga
Gałązka

(e-learning)

Joanna
30
Bechcińska (e-learning)

60 zł

od 22 października 2018 r.
do 28 stycznia 2019 r.

do
19.10.2018

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.

118

Warsztat
Rozgrzewka językowa – fundament
lekcji języka obcego
– zajęcia prowadzi p. Anna Życka

Nauczyciele języka obcego
wszystkich typów szkół

Joanna
Bechcińska

5

35 zł

8 października,
godz. 15.30 – 19.30

do
04.10.2018

119

Warsztat
Reagowanie jest ważne – mediacja
wspierająca komunikację językową
– zajęcia prowadzi p. Anna Życka

Nauczyciele języka
angielskiego wszystkich
typów szkół

Joanna
Bechcińska

5

35 zł

22 października,
godz. 15.30 – 19.30

do
18.10.2018

324

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

Nauczyciele języka
angielskiego szkół
ponadgimnazjalnych

Joanna
Bechcińska

4

bezpłatnie

1 października,
godz. 16.00 – 19.15

do
27.09.2018

325

Konsultacja zbiorowa
Spotkanie organizacyjne dla uczestników
Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu
metodyki nauczania języka obcego
(angielskiego) w okresie wczesnoszkolnym
dla nauczycieli nauczania początkowego

Nauczyciele edukacji
przedszkolnej i
wczesnoszkolnej
zainteresowani udziałem w
kursie

Joanna
Bechcińska

3

bezpłatnie

4 października,
godz. 16.30 – 18.45

do
03.10.2018

121

Nauczyciele historii, WOS
Warsztat
i edukacji dla bezpieczeństwa
Zintegrowane warsztaty strzeleckie
oraz nauczyciele
i zajęcia patriotyczno-obronne w 79.
zainteresowani historią
rocznicę walk oddziałów Armii „Łódź”
regionalną

122

Warsztat
Nauczyciele historii,
Międzyszkolna wycieczka autokarowa
WOS i edukacji dla
szlakiem walk II batalionu 1 Pułku
bezpieczeństwa oraz
Piechoty Legionów Polskich i oddziałów
nauczyciele zainteresowani
łódzkiej 10 Dywizji Piechoty w rejonie
historią regionalną
Sieradza, Warty, Goszczanowa i Glinna

9
dr Tadeusz Z. (zespół
bezpłatnie
Bogalecki 10-osobowy
- 2 godz.)

20 września,
godz. 9.00 – 16.00
Klub Sportowy „Społem”,
Łódź, ul. Północna 36

do
07.09.2018

2 października,
godz.. 7.45 – 16.45
dr Tadeusz Z.
Bogalecki

11

bezpłatnie

Zbiórka uczestników:
1. przy SP nr 51, Łódź,
ul. Ciołkowskiego 11 A
(godz. 7.45),
2. przy SP nr 11 , Łódź,
ul. Hufcowa 20 (godz. 8.05)

do
07.09.2018

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.

Konferencja
Wyzwolenie regionu łódzkiego spod
okupacji austriackiej i niemieckiej
w listopadzie 1918 roku

Nauczyciele historii i WOS
oraz nauczyciele
zainteresowani historią
regionalną

124

Warsztaty
Lekcja pamięci przy wojskowych
mogiłach na łódzkich Dołach

Nauczyciele historii i WOS
oraz nauczyciele
zainteresowani historią
regionalną

dr Tadeusz Z.
Bogalecki

3

bezpłatnie

326

Warsztat
Polskie oddziały i instytucje wojskowe
w Łodzi i regionie w latach 1918-1939.
Ich udział w walkach o granice II RP
i kampanii wrześniowej 1939 roku

Nauczyciele historii i WOS
oraz nauczyciele
zainteresowani historią
regionalną

dr Tadeusz Z.
Bogalecki

2

bezpłatnie

12 września,
godz. 17.00 – 18.30

do
08.09.2018

327

Konsultacja zbiorowa
Inauguracja projektu edukacji
patriotycznej „Łódzkie Orlęta,
Spadkobiercy Niepodległości”

Nauczyciele historii i WOS
w łódzkich szkołach
podstawowych oraz
nauczyciele zainteresowani
historią regionalną

dr Tadeusz Z.
Bogalecki

1

bezpłatnie

12 września,
godz. 16.00 – 16.50

do
07.09.2018

328

Warsztat
Działalność pododdziałów i instytucji
Legionów Polskich w Łodzi w latach
1914-1917

Nauczyciele historii i WOS
oraz nauczyciele
zainteresowani historią
regionalną

dr Tadeusz Z.
Bogalecki

3

bezpłatnie

11 października,
godz. 16.00 – 18.30

do
08.10.2018

329

Warsztat
Wojewódzki przegląd szkolnych
prezentacji multimedialnych
„Pielęgnowanie miejscowych tradycji
walk o niepodległość Polski w latach
1863-1956”

Nauczyciele historii i WOS
oraz nauczyciele
zainteresowani historią
regionalną

dr Tadeusz Z.
Bogalecki

6

bezpłatnie

26 września,
godz. 10.00 – 16.00

do
21.09.2018

123

dr Tadeusz Z.
Bogalecki

4

bezpłatnie

17 października,
godz. 11.00 –14.30

do
08.10.2018

30 października,
godz. 10.00 – 13.00
do
Zbiórka uczestników:
23.10.2018
przy wejściu na cmentarz
wojskowy
przy ul. Wojska Polskiego 149

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.

131

Warsztat
Wykręcanie kota ogonem – czyli
matematyczne antynomie, sofizmaty,
paradoksy

Zainteresowani nauczyciele
matematyki wszystkich typów
szkół

Kinga
Gałązka

5

bezpłatnie

18 września,
godz. 15.00 – 19.00

do
13.09.2018

143

Warsztat
Futro, czy pióra, łuski, czy skóra,
czyli co komu dała natura – warsztaty
w Ogrodzie Zoologicznym

nauczyciele przedmiotów
przyrodniczych i inni
zainteresowani

Joanna
Grzesiak

3

bezpłatnie

11 października,
godz. 15.00 – 17.30

do
04.10.2018

144

Warsztat
Edukacja przyrodnicza na terenie
skansenu roślinnego w Ogrodzie
Botanicznym

nauczyciele przedmiotów
przyrodniczych i inni
zainteresowani

Joanna
Grzesiak

4

30 zł

149

Warsztat
Narzędzia GIS, które można
wykorzystywać w szkole podstawowej

Nauczyciele geografii szkół
podstawowych

Jadwiga
Miłos

5

bezpłatnie

17 października,
godz. 15.00 – 18.30

do
12.10.2018

153

Konferencja
Analiza wyników egzaminu
gimnazjalnego i maturalnego z fizyki
w Łodzi i województwie

Zainteresowani nauczyciele
Włodzimierz
fizyki wszystkich typów szkół
Nawrocki

2

bezpłatnie

19 września,
godz. 15.00 – 17.00

do
17.09.2018

154

Warsztat
Wykorzystanie eksperymentu
do kształtowania umiejętności
praktycznych i pracy w grupie

Miejski Ogród Zoologiczny

1 października,
godz. 14.30 – 17.30
Ogród Botaniczny w Łodzi,
ul. Konstantynowska

do
21.09.2018

Zainteresowani nauczyciele
przedmiotów przyrodniczych
wszystkich typów szkół

Włodzimierz
Nawrocki

10

bezpłatnie

3 i 17 października,
godz. 15.00 – 19.00

do
01.10.2018

155

Warsztat
Techniki rozbudzania i wspierania
zainteresowań uczniów na lekcjach
fizyki

Nauczyciele fizyki wszystkich
typów szkół

Małgorzata
Spychalska

4

bezpłatnie

18 października,
godz. 15.00 – 18.00

do
08.10.2018

171

Kurs doskonalący
Tworzenie Szkoły Promującej Zdrowie

koordynatorzy szkolnych
zespołów ds. promocji
zdrowia oraz zainteresowani
nauczyciele

Joanna
Grzesiak

20

60 zł

18, 22, 25 i 29 października,
do
godz. 15.00 – 19.00
11.10.2018

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.

Seminarium
Ucieczki nastolatków z domów.
Przyczyny, zagrożenia, profilaktyka

Nauczyciele szkół
promujących zdrowie i inni
zainteresowani tematyką

Joanna
Grzesiak

3

bezpłatnie

27 września,
godz. 15.30 – 17.30

do
20.09.2018

173

Seminarium
Bezpieczeństwo w szkole.
Odpowiedzialność prawna i karna
Zainteresowani nauczyciele
nieletnich
wszystkich typów szkół
Wydział Prewencji
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Joanna
Grzesiak

3

bezpłatnie

26 września,
godz. 15.00 – 17.00

do
20.09.2018

176

Warsztat
Zajęcia cardio z elementami
wzmacniania, z wykorzystaniem
trampolin Fit and Jump

nauczyciele wychowania
fizycznego wszystkich typów
szkół i placówek oraz inni
zainteresowani

Joanna
Grzesiak

3

30 zł

182

Konferencja
Zmiana w bibliotece

Nauczyciele bibliotekarze

Anna IwickaOkońska

3

bezpłatnie

27 września,
godz. 14.00 – 16.00

do
24.09.2018

183

Konsultacja zbiorowa
Standardy pracy biblioteki szkolnej

Nauczyciele bibliotekarze

Anna IwickaOkońska

3

bezpłatnie

10 października,
godz. 15.00 – 17.00

do
08.10.2018

185

Konsultacja zbiorowa
Rola Social Media w kontakcie
z czytelnikiem biblioteki szkolnej

Nauczyciele bibliotekarze

Anna IwickaOkońska

3

bezpłatnie

24 października,
godz. 15.00 – 17.00

do
22.10.2018

172

193

Kurs doskonalący
Kandydaci na kierowników
Kurs kierowników wycieczek szkolnych wycieczek szkolnych

Dorota
Zając

19 października,
godz. 15.00 – 17.30
Studio Tańca 4U w Łodzi

10

60 zł

do
12.10.2018

09 i 16 października,
godz. 15.00 – 19.00
do
lub
30.09.2018
do uzgodnienia z placówką
zamawiającą

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.

EDUKACJA ELEMENTARNA

45

E-learningowy kurs doskonalący
Metoda projektu w edukacji
elementarnej

Nauczyciele edukacji
elementarnej

Mirosława
Matczak

46

E-learningowy kurs doskonalący
Nauczyciele edukacji
Otwarty umysł – rozwijanie aktywności
elementarnej
twórczej dziecka

Mirosława
Matczak

(e-learning)

48

E-learningowy kurs doskonalący
Nauczyciele wychowania
Indywidualizowanie pracy z dzieckiem przedszkolnego i edukacji
w procesie edukacyjnym i wychowawczym wczesnoszkolnej

Barbara
Papierz

(e-learning)

49

Kurs doskonalący z modułami e-learningu
Etyka nie tylko dla smyka
Program przybliżający wdrażanie treści Nauczyciele edukacji
o tematyce społeczno-etycznej w edukacji wczesnoszkolnej
wczesnoszkolnej, realizowany
we współpracy z ORE i CBA

51

kurs doskonalący z modułami e-learningu
Przyjaciele Zippiego
Nauczyciele edukacji
Program skierowany do dzieci w wieku
elementarnej i pedagodzy
5-9 lat
więcej na www.wodn.lodz.pl

52

Kurs doskonalący
Nauka języka angielskiego razem
z dziećmi w przedszkolu

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego

60

Warsztat
Zabawy logorytmiczne – wesołe
i praktyczne

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego

Bogusława
Rajska

Bogusława
Rajska

Mirosława
Matczak
Mirosława
Matczak

80 zł

24 października
– rozpoczęcie

do
17.10.2018

80 zł

22 października
– rozpoczęcie

do
12.10.2018

60 zł

23 października
– rozpoczęcie

do
15.10.2018

bezpłatnie

1 października,
godz. 15.00 – 19.00
– stacjonarnie,
od 2 do 11 października
– e-learning

do
20.09.2018

250 zł
+ 250 zł
15
za
(w tym 3
e-learning) materiały
dla grupy

29 października
i 5 listopada,
godz. 14.00 – 19.00
– stacjonarnie,
od 30 października
do 5 listopada
– e-learning

do
13.10.2018

15

bezpłatnie

25, 28 września
i 2 października,
godz. 14.00 – 18.00

do
17.09.2018

5

40 zł

22 października,
godz. 14.00 – 18.00

do
15.10.2018

40
(e-learning)

40

25

15
(w tym 10
e-learning)

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.

68

Warsztat
Ortografia i gramatyka na serio
i na wesoło

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

Bogusława
Rajska

5

40 zł

25 października,
godz. 15.00 – 19.00

do
11.10.2018

75

Warsztat
Alfabet finansowy, czyli jak prowadzić
edukację ekonomiczną w klasach
młodszych

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

Bogusława
Rajska

5

bezpłatnie

22 października,
godz. 15.00 – 19.00

do
08.10.2018

81

Warsztat
Puchatkowe spotkania – tworzenie
programu wspierającego zdrowie
emocjonalne małego dziecka
z wykorzystaniem literatury dziecięcej

Nauczyciele edukacji
wychowania przedszkolnego

Mirosława
Matczak

4

40 zł

24 października,
godz. 14.30 – 17.30

do
17.10.2018

82

Warsztat
Emocjonalne ABC małego ucznia

Nauczyciele edukacji
elementarnej

Bogusława
Rajska

5

30 zł

4 października,
godz. 15.00 – 19.00

do
24.09.2018

88

Warsztat
Ciekawe propozycje gier i zabaw dla
dzieci – animacja czasu wolnego

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej, świetlic
szkolnych i pedagodzy szkolni

Barbara
Papierz

5

40 zł

9 października,
godz. 15.00 – 19.00

do
04.10.2018

12

200 zł
+ 200 zł
za
materiały
dla grupy

11 i 18 października,
godz. 14.00 – 19.00

do
21.09.2018

5

40 zł

26 września,
godz. 15 – 19.00

do
22.09.2017

230

Kurs doskonalący
Apteczka pierwszej pomocy
emocjonalnej
Program skierowany do uczniów w wieku
8-12 lat
więcej na www.wodn.lodz.pl

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej oraz klas
IV-VI, pedagodzy
i psychologowie

Bogusława
Rajska

WYCHOWANIE, OPIEKA I PROFILAKTYKA

198

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

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.

199

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

24 września,
godz. 15.00 – 19.00

do
20.09.2018

200

Warsztat
Dokumentowanie i organizacja procesu
kształcenia ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego

Nauczyciele, szkół
ogólnodostępnych
i integracyjnych pracujący
z dziećmi o specjalnych
potrzebach edukacyjnych

Krzysztof
Sibielski

5

40 zł

9 października,
godz. 15.00 – 19.00

do
05.10.2018

205

Warsztat
Metody AAC – wspomagające
i alternatywne sposoby komunikowania
się. Wykorzystanie piktogramów
i programu językowego Makaton

nauczyciele edukacji
elementarnej, pedagodzy
szkolni oraz zainteresowani
nauczyciele

Krzysztof
Sibielski

10

70 zł

11 i 18 października,
godz. 15.00 – 19.00

do
30.09.2018

222

Kurs doskonalący
ABC wychowawcy

Nauczyciele, wychowawcy,
pedagodzy szkół

Grażyna
Kujawiak

15

100 zł

01, 08 i 15 października,
godz. 15.00 – 19.00

do
24.09.2018

227

Warsztat
Wywiadówka inaczej

Nauczyciele, pedagodzy
ze szkół

Barbara
Papierz

6

40 zł

22 października,
godz.15.00 – 19.00

do
16.10.2018

Bogusława
Rajska

12

200 zł
+ 200 zł

11 i 18 października,
godz. 14.00 – 19.00

do
21.09.2018

Iwona
Lanycia

5

21 września,
godz. 15.00 – 19.00

do
14.09.2018

230

232

Kurs doskonalący
Apteczka pierwszej pomocy
emocjonalnej
Program skierowany do uczniów w wieku
8-12 lat
więcej na www.wodn.lodz.pl

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej oraz klas
IV-VI, pedagodzy
i psychologowie

Warsztat
Tworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Zainteresowani nauczyciele,
wychowawcy, pedagodzy
Doradztwa Zawodowego w szkole
ze szkół podstawowych
podstawowej

za materiały
dla grupy

40 zł

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.

233

Warsztat
Organizacja warsztatu pracy doradcy
zawodowego i wychowawców klas

Nauczyciele i wychowawcy
klas prowadzący doradztwo
zawodowe w szkole

Jadwiga
Miłos

234

Kurs doskonalący
Nauczyciele i wychowawcy
prowadzący doradztwo
Metody pracy i scenariusze zajęć
w doradztwie indywidualnym z uczniem zawodowe w szkole

Jadwiga
Miłos

236

Warsztat
Jak zorganizować warsztat pracy
doradcy zawodowego w szkole

Nauczyciele prowadzący
doradztwo zawodowe
w szkole

237

Warsztat
Preorientacja, orientacja zawodowa
i doradztwo zawodowe w szkole
podstawowej

Nauczyciele i wychowawcy
prowadzący doradztwo
zawodowe w szkole
podstawowej

bezpłatnie

22 października,
godz. 15.00 – 18.30

do
19.10.2018

12

60 zł

8 października,
godz. 15.00 – 18.30
– rozpoczęcie

do
04.10.2018

Jadwiga
Miłos

5

bezpłatnie

17 września,
godz. 15.00 – 18.30

do
14.09.2018

Jadwiga
Miłos

5

bezpłatnie

4 października,
godz. 15.00 – 18.30

do
02.10.2018

5

bezpłatnie

30 października,
godz. 15.00 – 19.00

do
22.10.2018

5

bezpłatnie

16 października,
godz. 15.00 – 19.00

do
11.10.2018

5

KOMPUTER I ZASOBY INTERNETOWE W EDUKACJI1
Warsztat

Nauczyciele zainteresowani
(i korzystaniem
z udostępnionych zasobów)
Magda
multimedialnych
Murowaniecka
i interaktywnych pomocy
dydaktycznych dedykowanych
także na tablice interaktywne

(do wyboru: stacjonarnie lub e-learning – informacja
tworzeniem
do murowaniecka@wodn.lodz.pl)

240

243

1

Akademia Zajęć Komputerowych.
Tworzymy interaktywne materiały
dydaktyczne na tablice interaktywne,
komputery i urządzenia mobilne
w edytorach mInstructor i Scholaris
Warsztat
Info-TEKA – warsztaty komputerowe
dla nauczycieli „Moja pierwsza
animacja – Pivot Animator”

Zainteresowani nauczyciele

Sławomir
Skonieczka

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.

245

Konsultacja z elementami e-learningu
Gry i zabawy wprowadzające
Nauczyciele edukacji
do programowania w oparciu o zasoby wczesnoszkolnej
internetowe

247

Warsztat
Nauczyciele I-IV i inni
Podstawy Scratcha – wizualnego języka
zainteresowani
programowania dla dzieci i młodzieży

7
(w tym 3
e-learning)

bezpłatnie

25 października,
godz.15.30 – 18.30

do
18.10.2018

Magda
Murowaniecka

10

50 zł

15 i 22 października,
godz. 15.00 – 19.00

do
08.10.2018

10

40 zł

2 i 9 października,
godz. 15.00 – 19.00

do
27.09.2018

(w tym 4
e-learning)

30 zł

11 października,
godz. 15.00 – 19.00

do
04.10.2018

Anka
Pilichowska

249

Warsztat
Zaczynamy programować w Baltie

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

253

Warsztat z modułami e-learningu
Narzędzia do tworzenia pomocy
dydaktycznych do wykorzystania
z tablicą interaktywną – LearningApps

Zainteresowani nauczyciele

Anka
Pilichowska

266

Warsztat
Doskonalenie umiejętności
posługiwania się edytorem tekstu
WORD2007

Zainteresowani nauczyciele

Sławomir
Skonieczka

5

bezpłatnie

30 października,
godz. 15.00 – 19.00

do
25.10.2018

275

Warsztat
Zaistnieć w sieci – autorska strona
WWW dla każdego

Zainteresowani nauczyciele

Sławomir
Skonieczka

4

bezpłatnie

23 października,
godz. 15.30 – 18.30

do
18.10.2018

9

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.

