PROGRAM DNI OTWARTYCH
WODN w ŁODZI
25 – 26 września 2019 r.

CERTYFIKAT
ISO 9001

AKREDYTACJA
ŁKO

25 września 2019 r.
środa
Seminarium (nr 327)
„Muzyka pana Moniuszki“
dla nauczycieli muzyki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
godz. 14.00 – 16.30, sala 220
„Prząśniczka” w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 26 w Łodzi
Otwarcie seminarium
– dr Jan Kaminski, Dyrektor Wojewodzkiego Osrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
„Śpiewniki domowe” Stanisława Moniuszki
– audycja muzyczna w wykonaniu studentow Akademii Muzycznej
im. G. i K. Bacewiczow w Łodzi
Hej, zagrajcie siarczyście!
– spotkanie z autorką ksiązki o Stanisławie Moniuszce, Izabellą Klebanską
Moniuszko bawi się z nami (nr 328)
– warsztat w ramach seminarium, zajęcia prowadzi Ludmiła Fabiszewska
godz. 15.30 – 16.30, sala 212
Książka o Moniuszce inspiracją do przygotowania inscenizacji teatralnej (nr 329)
– warsztat w ramach konferencji, zającia prowadzą: Katarzyna Maj, Aleksandra Gałaj,
godz. 15.30 – 16.30, sala 220
Dydaktyka

Teatr Improwizacji TADAM – akcja, drama, improwizacja w przestrzeni szkoły
(nr 330)
– warsztat dla zainteresowanych nauczycieli, w WODN-ie zagości łódzki Teatr Improwizacji
Tadam, w którym występuje (z innymi wspaniałymi twórcami) znana z warsztatów teatralnych,
prowadzonych we współpracy z WODN-em - aktorka Katarzyna Żuk. Zapraszamy na interaktywne
krótkie zajęcia teatralne - tutaj teatr i improwizacja będzie kluczem do komunikacji!

godz. 17.00 – 19.00, sala 311

Matematyczne bajki androidów (nr 331)
– seminarium dla zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych,
godz. 15.00 – 19.00, sala 227
Na ratunek zwierzętom – Animal Patrol, Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
(nr 155)
– warsztat dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz innych zainteresowanych,
godz. 15.00 – 17.00, sala 302
Projekty Leonardo da Vinci, czyli zapowiedź zajęć warsztatowych z fizyki (nr 181)
– warsztat dla nauczycieli fizyki i przyrody wszystkich typów szkół,
godz. 15.00 – 16.30, sala 224

Uwaga! Udział w dniach otwartych można zgłaszać do dnia 19 września 2019 r. przez formularz
na stronie www.wodn.lodz.pl lub przez wypełnienie karty zgłoszenia na formę doskonalenia
i dostarczenie jej na adres WODN (osobiście, elektronicznie, faxem, listownie).
Tel. 42 636 81 83, fax: 42 636 61 46, e-mail: wodn@wodn.lodz.pl
Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione.

Dydaktyka

Co kryją nieznane zasoby Muzeum Sztuki w Łodzi? Spotkanie z Panią Anetą
Błaszczyk-Smolec (nr 332)
– seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy i innych zainteresowanych,
godz. 14.00 – 15.30, sala 302
Propozycje realizacji tematyki GIS zawartej w nowej podstawie programowej
z geografii dla szkół ponadpodstawowych (nr 333)
– seminarium dla nauczycieli geografii szkół ponadpodstawowych,
godz. 14.00 – 15.30, sala 306

Edukacja
elementarna

Dogoterapia – prawdy i mity (nr 334)
– warsztat z udziałem psa, dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej, zajęcia prowadzi Małgorzata Krzemińska,
godz. 15.00 – 16.00, sala 225
Podstawowe założenia glottodydaktyki i ich zastosowanie w edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej (nr 335)
– warsztat dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
zajęcia prowadzą: Weronika Kisiel, Agnieszka Świercz,
godz. 16.00 – 17.00, sala 226

Komputer
i zasoby
internetowe
w edukacji

Jak szybko i efektownie zrobić ulotkę, plakat, reklamę, film czyli szkolna
poligrafia w „Chmurze“ (nr 336)
– konsultacja zbiorowa dla zainteresowanych nauczycieli,
godz. 14.00 – 15.30, sala 304
E-portfolio – co to takiego (nr 337)
– konsultacja zbiorowa dla zainteresowanych nauczycieli,
godz. 15.30 – 17.00, sala 304

26 września 2019 r.
czwartek
Rozwój
i awans
zawodowy

Awans zawodowy nauczycieli. Aspekt prawny i rozwojowy awansującego
nauczyciela – repetytorium (nr 338)
– konsultacja zbiorowa dla zainteresowanych nauczycieli,
godz. 16.00 – 17.30, sala 224

Dydaktyka

Dopalacze – narkotyki nowej generacji (nr 324)
– seminarium dla zainteresowanych nauczycieli,
zajęcia prowadzi Prof. dr hab. Jolanta B. Zawilska, Instytut Biologii Medycznej PAN,
godz. 15.30 – 17.00, sala 302
Fizyka z ludzką twarzą czyli nie taki diabeł straszny... (nr 339)
– warsztat dla nauczycieli fizyki, przyrody oraz innych zainteresowanych wszystkich
typów szkół,
zajęcia prowadzi Prof. Tadeusz Wibig, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ,
godz. 15.00 – 16.30, sala 309

Uwaga! Udział w dniach otwartych można zgłaszać do dnia 19 września 2019 r. przez formularz
na stronie www.wodn.lodz.pl lub przez wypełnienie karty zgłoszenia na formę doskonalenia
i dostarczenie jej na adres WODN (osobiście, elektronicznie, faxem, listownie).
Tel. 42 636 81 83, fax: 42 636 61 46, e-mail: wodn@wodn.lodz.pl
Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione.

Dydaktyka

Teatr Improwizacji TADAM – akcja, drama, improwizacja w przestrzeni szkoły
(nr 330)
– warsztat dla zainteresowanych nauczycieli, w WODN-ie zagości łódzki Teatr Improwizacji

Tadam, w którym występuje (z innymi wspaniałymi twórcami) znana z warsztatów teatralnych,
prowadzonych we współpracy z WODN-em - aktorka Katarzyna Żuk. Zapraszamy na interaktywne
krótkie zajęcia teatralne - tutaj teatr i improwizacja będzie kluczem do komunikacji!

godz. 17.00 – 19.00, sala 311

Gamifikacja w akcji – jak kształtować umiejętność komunikatywnego
mówienia na lekcjach języka angielskiego (nr 340)
– warsztat dla nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych
i ponadpodstawowych,
godz. 15.30 – 19.00, sala 208
Prezentacja systemu komputerowego MOL NET+ Firma Vulcan (nr 341)
– seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy,
godz. 13.30 – 14.30, sala 306
Edukacja
elementarna

Jak aktywnie i kreatywnie rozwijać kompetencje kluczowe i jednocześnie
realizować podstawę programową (nr 325)
– konferencja z warsztatami dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej, prowadzący: Andrzej Peć, Piotr Kaja z firmy Eduexpert,
godz. 14.00 – 18.00, sala 220

Wychowanie
i profilaktyka

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (nr 342)
– konsultacja zbiorowa dla zainteresowanych nauczycieli,
godz. 16.00 – 17.30, sala 225
Profilaktyka agresji i przemocy w szkole (nr 343)
– konsultacja zbiorowa dla zainteresowanych nauczycieli,
godz. 16.00 – 17.30, sala 212
Mediacje w środowisku szkolnym (nr 344)
– konsultacja zbiorowa dla zainteresowanych nauczycieli,
godz. 16.00 – 17.30, sala 227

Komputer
i zasoby
internetowe
w edukacji

Nowa podstawa programowa z informatyki dla szkół ponadpodstawowych
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (nr 345)
– konsultacja zbiorowa dla nauczycieli informatyki,
godz. 15.00 – 16.30, sala 306

Zapraszamy!
DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

dr Jan Kamiński

Uwaga! Udział w dniach otwartych można zgłaszać do dnia 19 września 2019 r. przez formularz
na stronie www.wodn.lodz.pl lub przez wypełnienie karty zgłoszenia na formę doskonalenia
i dostarczenie jej na adres WODN (osobiście, elektronicznie, faxem, listownie).
Tel. 42 636 81 83, fax: 42 636 61 46, e-mail: wodn@wodn.lodz.pl
Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione.

