CERTYFIKAT
ISO 9001

AKREDYTACJA
ŁKO

Nr
szkolenia

Tytuł formy

WODN – Łódź
zaprasza w listopadzie i grudniu 2018 r.
Adresat

Kierownik
formy

Liczba
godzin
dydakt.

Koszt
szkolenia

Planowane
terminy szkolenia

Termin
zgłoszenia
udziału

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

2

Warsztat
Szkoła inteligentna czy kreatywna
– innowacje pedagogiczne w praktyce
szkolnej

dyrektorzy szkół i placówek
oświatowych lub wyznaczeni
nauczyciele

Beata
Florek

5

35 zł

17 grudnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
03.12.2018

9

Warsztat
Obserwacja zajęć edukacyjnych jako
narzędzie wspierania rozwoju
nauczyciela

dyrektorzy szkół i placówek
oświatowych lub wyznaczeni
nauczyciele

Anna
Góra

5

35 zł

12 grudnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
03.12.2018

10

Warsztat
Prawo oświatowe dla nauczycieli

dyrektorzy szkół i placówek
oświatowych lub wyznaczeni
nauczyciele

Beata
Florek

10

50 zł

27 listopada
i 4 grudnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
13.11.2018

12

Warsztat
Statut szkoły zgodny z wymogami
Ustawy – Prawo Oświatowe

dyrektorzy szkół i placówek
oświatowych lub wyznaczeni
nauczyciele

Beata
Florek

5

35 zł

3 grudnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
19.12.2018

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

rady pedagogiczne

Beata
Florek

4

276

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

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

Szkolenie rady pedagogicznej

281 Jak stosować zasady marketingu
w placówce oświatowej?

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
rady pedagogiczne
obowiązujące 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

234

Kurs doskonalący
Metody pracy i scenariusze zajęć
w indywidualnym poradnictwie
zawodowym w szkole

wyznaczeni nauczyciele
prowadzący doradztwo
zawodowe w szkole

Jadwiga
Miłos

12

60 zł

10 grudnia 2018,
godz. 15.00 – 18.30

do
05.12.2018

2 edycja

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.

235

Kurs doskonalący
Metody pracy, narzędzia i scenariusze
zajęć w doradztwie grupowym

wyznaczeni nauczyciele
prowadzący doradztwo
zawodowe w szkole

Jadwiga
Miłos

12

60 zł

5 listopada,
godz. 15.00 – 18.30

do
31.10.2018

373

Warsztat
Indywidualny plan działania ucznia

wyznaczeni nauczyciele
prowadzący doradztwo
zawodowe w szkole

Jadwiga
Miłos

5

bezpłatnie

19 listopada,
godz. 15.00 – 18.30

do
15.11.2018

374

Warsztat
Miasto zawodów jako metoda pracy
z uczniem w doradztwie zawodowym

wyznaczeni nauczyciele
prowadzący doradztwo
zawodowe w szkole

Jadwiga
Miłos

5

bezpłatnie

26 listopada,
godz. 15.00 – 18.30

do
22.12.2018

375

Warsztat
wyznaczeni nauczyciele
Portfolio ścieżki edukacyjno- zawodowej prowadzący doradztwo
zawodowe w szkole
ucznia

Jadwiga
Miłos

5

bezpłatnie

3 grudnia,
godz. 15.00 – 18.30

29.11.2018 r.

22

100 zł

od 5 listopada
do 22 grudnia 2018 r.

do
30.10.2018

Joanna
Grzesiak

15

60 zł

20, 26 i 29 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
12.11.2018

Joanna
Grzesiak

3

bezpłatnie

12 listopada,
godz. 15.00 – 17.00

do
07.11.2018

ROZWÓJ I AWANS ZAWODOWY

21

E-learningowy kurs doskonalący
Umiejętność zastosowania wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki
w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych jako wymaganie
na stopień nauczyciela mianowanego

nauczyciele ubiegający się
o stopień nauczyciela
mianowanego

Anka
Pilichowska

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA

33

375

Kurs doskonalący
Strategie nauczania i uczenia się czyli
jak uczyć efektywnie i ciekawie

nauczyciele II, III, IV etapu
edukacyjnego

Warsztat
Doskonalenie umiejętności kluczowych
nauczyciele przyrody
na lekcjach przyrody; przykłady metod
i ćwiczeń w świetle nowych rozporządzeń

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.

34
35

36

E-learningowy kurs doskonalący
Metody konstruktywistyczne
stymulowania aktywności uczących się

zainteresowani nauczyciele
wszystkich typów szkół

E-learningowy kurs doskonalący
Sztuka oceniania – Jak oceniać
osiągnięcia edukacyjne aby wspierać
rozwój ucznia?

nauczyciele wszystkich typów
szkół

Kinga
Gałązka

30

60 zł

od 20 listopada
do 12 grudnia 2018 r.

do
13.11.2018

Małgorzata
Spychalska

30

70 zł

od 03 grudnia 2018 r.
do 11 stycznia 2019 r.

do
19.11.2018

dr Renata
Jagodzińska

5

50 zł

5 grudnia 2018,
godz. 15.00 – 19.00

do
08.11.2018

zainteresowania nauczyciele
poloniści ze szkół
ponadpodstawowych

dr Renata
Jagodzińska

4

bezpłatnie

22 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
31.10.2018

zainteresowani nauczyciele
poloniści

dr Renata
Jagodzińska

5

65 zł

28 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
25.10.2018

Warsztat
Myślografia – czyli notatka z polskiego
zainteresowani nauczyciele
inna niż wszystkie
poloniści
(zajęcia prowadzi Joanna Krzemińska,

dr Renata
Jagodzińska

5

60 zł

7 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
18.10.2018

Warsztat
Jak uczyć pięknej głosowej interpretacji zainteresowani nauczyciele
prowadzący koła teatralne
tekstu literackiego?
i recytatorskie
(zajęcia prowadzi Katarzyna Żuk, aktorka
Teatru Nowego w Łodzi)

105

Warsztat
Metodyka kształcenia literackiego
i kulturowego w kontekście elementów
retoryki i samokształcenia w szkole
ponadpodstawowej
(szkolenie na bazie materiałów i zaleceń
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka
Rozwoju Edukacji)

106

107

Warsztat
Jak zrobić lapbook?
(zajęcia prowadzi Marta Nowacka)

Superbelfrzy RP, autorka bloga edukacyjnego
www.zakreconybefer.pl)

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.

108

Warsztat
Kolorowa gramatyka i ortografia –
neurodydaktyka w praktyce

nauczyciele języka polskiego
ze szkół podstawowych

Bogusława
Rajska

5

30 zł

15 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
05.11.2018

109

Warsztat
Twórcze pisanie – dla uczniów
i nauczycieli. Sztuka słowa w praktyce

zainteresowanie nauczyciele

dr Renata
Jagodzińska

5

30 zł

4 grudnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
10.11.2018

zainteresowani poloniści

dr Renata
Jagodzińska

5

50 zł

12 grudnia,
godz. 15.00 – 18.00

do
18.11.2018

zainteresowani nauczyciele
języka polskiego ze szkół
podstawowych

dr Renata
Jagodzińska

15

bezpłatnie

13, 20 i 27 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
20.10.2018

114

E-learningowy kurs doskonalący
Culture in the classroom – jak
nauczyciele języka angielskiego
kształtować kompetencje interkulturowe wszystkich typów szkół
na lekcjach języka angielskiego

Joanna
Bechcińska

30

60 zł

od 10 grudnia 2018 r.
do 11 marca 2019 r.

do
06.12.2018

116

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

Joanna
Bechcińska

5

30 zł

12 listopada,
godz. 15.30 – 19.30

do
08.11.2018

110

Warsztat
Wyjątkowe inspiracje – „zakręcone”
pomysły dydaktyczne dla polonistów
(zajęcia prowadzi Joanna Krzemińska –
Superbelfrzy RP, autorka bloga edukacyjnego
www.zakreconybefer.pl)

Kurs doskonalący
Egzamin ósmoklasisty*

377

1. Wymagania egzaminacyjne
2. Formy pisemne (opowiadanie twórcze,
streszczenie)
3. Argumentacja w pracach pisemnych
*(szkolenie z wykorzystaniem materiałów
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka
Rozwoju Edukacji)

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.

324

378

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

28 listopada,
godz. 16.30 – 19.30

26.11.2018

Warsztat
Gry i zabawy polisensoryczne
na lekcjach języka angielskiego

nauczyciele języka angielskiego
szkół podstawowych i
przedszkoli

Joanna
Bechcińska

5

30 zł

7 listopada,
godz. 15.30 – 19.30

do
05.12.2018

nauczyciele języków obcych
szkół podstawowych
i gimnazjów

Joanna
Bechcińska

5

30 zł

28 listopada,
godz. 15.30 – 19.30

do
26.11.2018

22 listopada,
godz. 12.00 – 15.00

do

(zajęcia prowadzi Katarzyna Gala)

379

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

125

Warsztat
nauczyciele historii i WOS
Wycieczka piesza szlakiem polskich
dr Tadeusz Z.
oraz nauczyciele zainteresowani
oddziałów wojskowych w Łodzi w latach
Bogalecki
historią regionalną
1914-1939

4

bezpłatnie

380

Warsztat
Antyniemieckie podziemie w Łodzi
i regionie w latach 1939-1945

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

3

bezpłatnie

7 listopada,
godz. 16.00 – 18.30

do
05.11.2018

381

Warsztat
Formy pracy wychowawczej wokół
wartości utożsamianych z patronem
szkoły lub osobą zasłużoną dla Polski
lub środowiska

nauczyciele historii i WOS

dr Tadeusz Z.
Bogalecki

2

bezpłatnie

11 grudnia,
godz. 16.00 – 17.10

do
07.12.2018

382

Warsztat
Wyzwolenie Łodzi spod okupacji
niemieckiej w styczniu 1945 r. Fakty
i kontrowersje

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

2

bezpłatnie

11 grudnia,
godz. 17.20 – 18.30

do
07.12.2018

Zbiórka uczestników:
19.11.2018
przy Urzędzie Skarbowym
Łódź-Polesie, ul. 6 Sierpnia 88

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.

383

384

152

Warsztat
Zadania, wyposażenie i sposoby
szkolenia wojskowych ratowników
medycznych

nauczyciele edukacji dla
bezpieczeństwa oraz
nauczyciele zainteresowani
udzielaniem pierwszej pomocy
przedmedycznej

Kurs doskonalący z modułami e-learningu
nauczyciele matematyki szkół
Jak przygotować uczniów do egzaminu
podstawowych
ośmioklasisty?
Warsztaty w terenie
Wzbogacanie warsztatu pracy
nauczyciela geografii poprzez
nauczyciele geografii
wykorzystanie zasobów Centrum Nauki wszystkich typów szkół
i techniki EC1

20 listopada,
godz. 15.45 – 18.45
dr Tadeusz Z.
Bogalecki

Kinga
Gałązka

4

Centrum Kształcenia
Medycznego
Łódź, ul. 1 Maja 90

30
( w tym 15
e-learning)

Warsztat
Konstruowanie narzędzi pomiaru
dydaktycznego z fizyki

157

nauczyciele fizyki, chemii
Warsztat
i przyrody wszystkich typów
Świat przyrody zatrzymany w obrazach szkół i placówek oraz inni
zainteresowani

165

Kurs doskonalący
Przygotowanie nauczycieli
do prowadzenia zajęć edukacyjnych
z zakresu udzielania pierwszej pomocy

nauczyciele fizyki wszystkich
typów szkół

nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek oświatowych

bezpłatny

13, 27 listopada
i 4 grudnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
06.11.2018

28 listopada,
godz. 14.00 – 19.00

do
06.11.2018

12,60 zł
przy grupie
15 osób

Jadwiga
Miłos

5

Włodzimierz
Nawrocki

10

30 zł

12 i 26 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
05.11.2018

Włodzimierz
Nawrocki

5

bezpłatnie

3 grudnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
26.11.2018

450 zł

30 listopada,
godz. 14.00 – 20.00,
1 grudnia,
godz. 9.00 – 19.00
i 2 grudnia,
godz. 9.00 – 16.00

do
17.11.2018

Joanna
Grzesiak

22,50 zł
przy grupie
mniej niż
15 osób

(Poznanie ścieżek edukacyjnych i wystawy
czasowej „Człowiek w kosmosie”)

156

Zbiórka uczestników:
do
bezpłatnie godz. 15.40, przy Wojskowym
12.11.2018

34

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.

168

Warsztat
O co chodzi w Łodzi? Tożsamość
urbanistyczna Łodzi – warsztat
z wykorzystaniem klocków ARCHIZO

zainteresowani nauczyciele

dr Renata
Jagodzińska

4

40 zł

6 grudnia,
godz. 15.00 – 18.00

do
10.11.2018

(zajęcia prowadzi Marta Nowacka, autorka
pomysłu ARCHIZO, www.archizo.pl)

7 grudnia,
godz. 15.00 – 17.30

177

Warsztat
Podstawy tańców użytkowych
– współczesnych. Aktywizacja uczniów
do ruchu poprzez taniec

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

184

Kurs doskonalący
Bibliotekarstwo w teorii i praktyce

nauczyciele bibliotekarze
rozpoczynający pracę
lub wracający do niej po latach

Anna IwickaOkońska

15

50 zł

6, 13 i 20 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
05.11.2018

186

Warsztat
Promocja i public relations w bibliotece nauczyciele bibliotekarze
szkolnej

Anna IwickaOkońska

5

30 zł

8 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
07.11.2018

187

Konsultacja zbiorowa
Literackie projekty edukacyjne
w bibliotece

Anna IwickaOkońska

3

bezpłatnie

15 listopada,
godz. 15.00 – 17.00

do
13.11.2018

188

nauczyciele bibliotekarze
Warsztat
i zainteresowani nauczyciele
Czytelnik w dialogu z tekstem literackim edukacji wczesnoszkolnej
i języka polskiego

Anna IwickaOkońska

5

30 zł

22 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
20.11.2018

189

Warsztat
nauczyciele bibliotekarze i inni
Niekonwencjonalne formy działalności
zainteresowani
pedagogicznej biblioteki

Anna IwickaOkońska

5

30 zł

27 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
23.11.2018

190

Warsztat
nauczyciele bibliotekarze i inni
Biblioterapia dla młodszych i starszych zainteresowani

Anna IwickaOkońska

10

35 zł

29 listopada i 4 grudnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
26.11.2018

nauczyciele bibliotekarze i inni
zainteresowani

do
30.11.2018

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. 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.

Warsztat

385

Muzykoterapia z elementami pedagogiki zainteresowani nauczyciele
zabawy
wszystkich typów szkół

Kinga
Gałązka

8

Kinga
Gałązka

3

45 zł

6 i 13 listopada,
godz. 15.00 – 18.00

do
24.10.2018

(zajęcia prowadzi Halina Kowalczuk)

386

Szkolenie rady pedagogicznej
Jak słyszymy, tak mówimy. Dlaczego
nas nie słuchają?

rady pedagogiczne wszystkich
typów szkół

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

(zajęcia prowadzi Halina Kowalczuk)

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

Dorota
Zając

Dorota
Zając

10

10

36

60 zł

20, 27 listopada,
godz. 15.00 – 19.00
do
lub
08.11.2018
do uzgodnienia z placówką
zamawiającą

80 zł

04, 08 grudnia,
egzamin 11 grudnia,
wtorek od 15.00,
sobota od 8.30

do
17.11.2018

180 zł

od 23 listopada
do 2 grudnia,
egzamin 4 grudnia,
piątki od 15.00,
soboty i niedziele od 8.30

do
18.11.2018

7 listopada,
godz. 14.30 – 17.30

do
31.10.2018

EDUKACJA ELEMENTARNA

43

Kurs doskonalący z modułami e-learningu nauczyciele edukacji
elementarnej
Akademia Młodego Nauczyciela

Mirosława
Matczak

60

(w tym 30 bezpłatnie
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. 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.

50

Kurs doskonalący z modułami e-learningu
Nauka przez zabawę – rozwijanie
nauczyciele edukacji
umiejętności matematycznych dzieci
wczesnoszkolnej
w wieku wczesnoszkolnym

55

Warsztat
Organizacja pomocy psychologicznej
w przedszkolu

nauczyciele edukacji
przedszkolnej, dyrektorzy
przedszkola

56

Warsztat
Gry i zabawy rozwijające słuch
fonemowy dzieci w edukacji
elementarnej

nauczyciele edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

57

Warsztat
Ćwiczenia logopedyczne nie tylko przy
stoliku – zabawy wzrokowo-słuchoworuchowe

Bogusława
Rajska

15
(w tym 5
e-learning)

50 zł

19 i 26 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
08.11.2018

Barbara
Papierz

5

45 zł

15 listopada,
godz. 14.00 – 18.00

do
04.11.2018

Barbara
Papierz

10

45 zł

28 listopada i 5 grudnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
12.11.2018

nauczyciele wychowania
przedszkolnego

Mirosława
Matczak

5

40 zł

20 listopada,
godz. 14.30 – 17.30

do
12.11.2018

58

Warsztat
Ładnie mówię – zabawy rozwijające
mowę dzieci 3-4 letnich

nauczyciele wychowania
przedszkolnego

Mirosława
Matczak

5

40 zł

4 grudnia,
godz. 14.30 - 17.30

do
26.11.2018

62

Warsztat
Ocenianie motywujące uczniów klasy
I-III do aktywności szkolnej

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

Barbara
Papierz

5

40 zł

8 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
02.11.2018

65

Warsztat
Dzieci odkrywają świat liter – nauka
czytania i pisania w przedszkolu

nauczyciele wychowania
przedszkolnego

Mirosława
Matczak

8

45 zł

26 listopada i 5 grudnia,
godz. 14.00 – 17.00

do
19.11.2018

69

Warsztat
Jak pracować z dziećmi metodą
Kolorowej Ortografii?

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

Bogusława
Rajska

4

40 zł

5 grudnia,
godz. 15.00 – 18.00

do
19.11.2018

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. 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.

70

Warsztat
nauczyciele edukacji
Chcę to napisać – propozycje twórczych
wczesnoszkolnej
ćwiczeń literackich w klasach I-III

72

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

Barbara
Papierz

10

45 zł

3 i 10 grudnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
26.11.2018

Mirosława
Matczak

5

40 zł

21 listopada,
godz. 14.00 – 18.00

do
13.11.2018

76

Warsztat
Matematyka bez reszty w przedszkolu
nauczyciele wychowania
– wykorzystanie multimediów i tablicy przedszkolnego
interaktywnej

Mirosława
Matczak

4

40 zł

12 listopada,
godz. 14.00 – 17.00

do
05.11.2018

77

Warsztat
Matematyka bez reszty w edukacji
wczesnoszkolnej – wykorzystanie
multimediów i tablicy interaktywnej

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

Mirosława
Matczak

4

40 zł

20 listopada,
godz. 14.00 – 17.00

do
12.11.2018

79

Warsztat
Trening umiejętności wychowawczych
nauczyciela edukacji elementarnej

nauczyciele edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Barbara
Papierz

5

40 zł

29 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
16.11.2018

80

Warsztat
Dziecko w świecie wartości
– wspieranie rozwoju społecznoemocjonalnego dzieci

nauczyciele edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Bogusława
Rajska

10

40 zł

29 listopada i 3 grudnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
15.11.2018

83

Warsztat
Wzmocnienie kompetencji społecznoemocjonalnych dzieci w edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

nauczyciele edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Barbara
Papierz

5

40 zł

27 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
14.11.2018

87

Warsztat
Elementy integracji sensorycznej
w codziennej pracy nauczyciela

nauczyciele edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Bogusława
Rajska

5

45 zł

12 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
02.11.2018

nauczyciele edukacji
elementarnej

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. 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.

93

Warsztat
Świat pełen nut – zabawy muzyczne
na dywanie

nauczyciele edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Barbara
Papierz

5

45 zł

28 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
16.11.2018

94

Warsztat
Pod parasolem – zabawy i piosenki
jesienne

nauczyciele edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Barbara
Papierz

5

45 zł

7 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
02.11.2018

95

Warsztat
Z górki na pazurki – Tańce i zabawy
integracyjne przy piosenkach o zimie

nauczyciele edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Barbara
Papierz

5

45 zł

12 grudnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
30.11.2018

97

Warsztat
Cuda nie tylko z papieru – rozwijanie
ekspresji plastycznej dzieci w edukacji
elementarnej – część I (jesień, zima)

nauczyciele edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Barbara
Papierz

5

45 zł

24 listopada,
godz. 9.00 – 14.00

do
15.11.2018

99

Warsztat
Kolorowy świat – różnorodne techniki
plastyczne

nauczyciele edukacji
elementarnej

Mirosława
Matczak

4

55 zł

8 listopada,
godz. 14.30 – 17.30

do
31.10.2018

100

Warsztat
Świąteczny czas – ozdoby i upominki
bożonarodzeniowe

nauczyciele edukacji
elementarnej

Mirosława
Matczak

4

55 zł

29 listopada,
godz. 14.30 – 17.30

do
22.11.2018

387

Konferencja
Matematyczne inspiracje – rozwijanie
zainteresowani nauczyciele
umiejętności uczniów na poszczególnych
etapach edukacyjnych

Barbara
Papierz

5

bezpłatnie

21 listopada,
godz. 14.00 – 18.00

do
13.11.2018

11 grudnia,
godz. 10.00 – 13.00

do
25.11.2018,
dyktanda
do
14.11.2018

VIII Wojewódzki Konkurs
Ortograficzny Łódzkie Kolorami
nauczyciele edukacji
Malowane pt.:
„Łódzkie niepodległe – 100 lat wolności elementarnej oraz uczniowie
naszej Ojczyzny”
klas trzecich
Szczegóły na stronie www.wodn.lodz.pl
w zakładce Konkursy

Bogusława
Rajska

bezpłatnie

13
UWAGA!
W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby, które potwierdzą swój udział. Warunkiem uruchomienia kursów doskonalących jest zebranie się odpowiedniej grupy.
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www.wodn.lodz.pl, w zakładce „kursy”. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione e-mailem.

WYCHOWANIE, OPIEKA I PROFILAKTYKA

196

Warsztat
Jak skutecznie zorganizować i udzielać
pomoc psychologiczno-pedagogiczną
w szkole lub w placówce? Rola i zadania
nauczyciela wychowawcy w procesie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w świetle rozporządzenia

nauczyciele, wychowawcy
organizujący i udzielający
pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole
lub w placówce

Krzysztof
Sibielski

5

40 zł

5 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
31.10.2018

197

Warsztat
Jak wspomagać ucznia
niepełnosprawnego intelektualnie
w edukacji włączającej?

nauczyciele, wychowawcy,
opiekunowie pracujący
z uczniami niepełnosprawnymi
intelektualnie w różnego typu
placówkach ogólnodostępnych
i integracyjnych

Krzysztof
Sibielski

5

50 zł

19 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
11.11.2018

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

12 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
05.11.2018

201

Warsztat
nauczyciele wspomagający/
Zadania i obowiązki nauczyciela
współorganizujący proces
współorganizującego proces kształcenia
kształcenia
w klasie szkoły ogólnodostępnej

Barbara
Papierz

10

70 zł

13 i 20 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
02.11.2018

202

Kurs doskonalący
Uczniowie z autyzmem i zespołem
Aspergera w szkole ogólnodostępnej

Krzysztof
Sibielski

20

100 zł

5, 12, 19 i 26 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
31.10.2018

nauczyciele i wychowawcy
pracujący z uczniami
ze spektrum autyzmu i zespołem
Aspergera

14
UWAGA!
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205

Warsztat
Metody AAC – wspomagające i alterna- nauczyciele edukacji
tywne sposoby komunikowania się.
elementarnej, pedagodzy szkolni
Wykorzystanie piktogramów i programu oraz zainteresowani nauczyciele
językowego Makaton

211

Warsztat
Komunikacja na bazie empatii

214

Warsztat
Rytm, ruch, dotyk – jak budować
nauczyciele przedszkoli, terapii
w dziecku fundament do nauki czytania pedagogicznej
i pisania

215

Warsztat
Jak pokonywać trudności w czytaniu
w starszym wieku szkolnym

nauczyciele szkół
podstawowych i gimnazjów
zainteresowani pracą z uczniem
z trudnościami w czytaniu

222

Kurs doskonalący
ABC wychowawcy

nauczyciele, wychowawcy,
pedagodzy szkół

223

nauczyciele z krótkim
Kurs doskonalący z modułami e-learningu
doświadczeniem w pracy
Akademia początkującego wychowawcy
wychowawcy klasy

225

Warsztat
Coaching wychowawczy

nauczyciele, wychowawcy,
pedagodzy szkół

368

Warsztat
Metoda SKAN – alternatywna nauka
czytania dla dzieci z afazją, głęboką
dysleksją, alalią, autyzmem
i niepełnosprawnością intelektualną

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej, nauczyciele
prowadzący zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze
i rewalidacyjne, nauczyciele
wspomagający oraz inni
zainteresowani

zainteresowani nauczyciele

Krzysztof
Sibielski

10

70 zł

19 i 26 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
12.11.2018

Barbara
Papierz

10

70 zł

19 i 26 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
05.11.2018

Iwona
Lanycia

6

70 zł

3 grudnia,
godz. 15.00 – 19.30

do
26.11.2018

Iwona
Lanycia

6

60 zł

10 grudnia,
godz. 15.00 – 19.30

do
03.12.2018

Grażyna
Kujawiak

15

100 zł

5, 12 i 19 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
29.10.2018

3 grudnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
26.11.2018

Barbara
Papierz

40
(w tym 20 bezpłatnie
e-learning)

Grażyna
Kujawiak

10

80 zł

03 i 10 grudnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
29.11.2018

Barbara
Papierz

10

70 zł

4 i 11 grudnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
26.11.2018
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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. 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.

KOMPUTER I ZASOBY INTERNETOWE W EDUKACJI1

244

warsztat
Info-TEKA – warsztaty komputerowe
dla nauczycieli „Moja pierwsza
okładka”

zainteresowani nauczyciele
z różnych etapów kształcenia

Sławomir
Skonieczka

246

konsultacja zbiorowa z elementami
e-learningu
Aplikacje komputerowe i internetowe
wprowadzające do programowania

zainteresowani nauczyciele
klas I-III

Anka
Pilichowska

248

warsztat
nauczyciele znający podstawy
Scratch – wizualny język programowania
pracy w programie Scratch
dla dzieci i młodzieży cz.2

Magda
Murowaniecka

12

60 zł

250

warsztat
Baltie – programowanie w trybie
„Zaawansowany”

nauczyciele IV-VIII i inni
zainteresowani darmowym
programie Baltie

Magda
Murowaniecka

10

40 zł

6 i 13 listopada,
godz. 15.30 – 19.30

do
30.10.2018

warsztat (tryb stacjonarny lub e-learning)
Nowoczesne narzędzia edukacji dla
każdego – aktywne obrazy i gry
w technologii HTML5

nauczyciele wszystkich przedmiotów i etapów edukacyjnych
zainteresowani tworzeniem
Magda
w prosty i szybki sposób tzw.
Murowaniecka
aktywnych obrazów (interaktywnych i multimedialnych)
oraz gier

5

30 zł

20 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
13.11.2018

30 zł

29 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
22.11.2018

255

(informacja o trybie do
murowaniecka@wodn.lodz.pl)

257

warsztat z modułami e-learningu
Narzędzia internetowe dla każdego
– tworzymy opowiadania, historyjki
(informacja o trybie do
apilichowska@gmail.com)

1

bezpłatnie

11 grudnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
05.12.2018

(w tym 3 bezpłatnie
e-learning)

8 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
05.11.2018

5

7

26 listopada, 3 i 10 grudnia
do
godz. 16.00 – 19.00
30.10.2018

9
zainteresowani nauczyciele
z różnych etapów kształcenia

Anka
Pilichowska

(w tym 4
e-learning)

lub
9
(e-learning)

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. 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.

259

warsztat
KAHOOT, Quizizz – tworzymy
i przeprowadzamy interaktywne quizy

265

nauczyciele zainteresowani
warsztat (tryb stacjonarny lub e-learning) wykorzystaniem darmowych
narzędzi „chmury” do obróbki
KIZOA – edytor zdjęć, kolaży
i efektownych multimedialnych pokazów fotografii cyfrowej, tworzenia
atrakcyjnych kolaży, także ani(informacja o trybie do
mowanych, oraz efektownych
murowaniecka@wodn.lodz.pl)
multimedialnych pokazów

268

kurs doskonalący
Prezentacja PowerPoint – narzędzie
pracy nauczyciela

zainteresowani nauczyciele
z różnych etapów kształcenia

269

warsztat
Jak wdrożyć Microsoft Office 365
dla Edukacji w szkole

270

warsztat
Administrowanie szkolną platformą
Microsoft Office 365

271

warsztat
zainteresowani nauczyciele
Microsoft Office 365 – jak oswoić chmurę z różnych etapów kształcenia

Sławomir
Skonieczka

4

bezpłatnie

14 listopada,
godz. 15.30 – 18.30

do
07.11.2018

Magda
Murowaniecka

5

30 zł

11 grudnia,
godz. 15.30 – 19.30

do
04.12.2018

Sławomir
Skonieczka

15

50 zł

Nauczyciele informatyki,
administratorzy szkolnych
pracowni informatycznych

Paweł
Mateja

5

30 zł

12 listopada,
godz. 15.00 – 19.00

do
08.11.2018

Nauczyciele informatyki,
administratorzy szkolnych
pracowni informatycznych
szkół, które posiadają platformę

Paweł
Mateja

4

30 zł

27 listopada,
godz. 15.00 – 18.00

do
22.11.2018

Paweł
Mateja

5

30 zł

4 grudnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
29.11.2018

zainteresowani nauczyciele
z różnych etapów kształcenia

20, 27 listopada i 4 grudnia,
do
godz. 15.00 – 19.00
14.11.2018

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

dr Jan Kamiński
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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. 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.

