CERTYFIKAT
ISO 9001

WODN – Łódź
zaprasza w marcu i kwietniu 2020 r.
Nr
szkolenia

Tytuł formy

Adresat

Kierownik
formy

AKREDYTACJA
ŁKO

Liczba
godzin
dydakt.

Koszt
szkolenia

Planowane
terminy szkolenia

Termin
zgłoszenia
udziału

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

2

Warsztat
Zasady techniki prawodawczej
opracowywaniu dokumentów prawa
wewnątrzszkolnego

Dyrektorzy, wicedyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
lub zainteresowani nauczyciele

Beata
Florek

5

40 zł

16 marca,
godz. 15.00–19.00

do
02.03.2020

3

Warsztat
Szkoła inteligentna czy kreatywna
– innowacje pedagogiczne w praktyce
szkolnej

Dyrektorzy, wicedyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
lub zainteresowani nauczyciele

Beata
Florek

5

40 zł

16 kwietnia,
godz. 15.00–19.00

do
02.04.2020

9

Warsztat
Źródła prawa regulujące organizację
i funkcjonowanie szkół i placówek
oświatowych

Dyrektorzy, wicedyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
lub zainteresowani nauczyciele

Beata
Florek

10

60 zł

20, 27 kwietnia,
godz. 15.00–19.00

do
06.04.2020

11

Kurs doskonalący
Vademecum młodego dyrektora

Dyrektorzy, wicedyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
lub zainteresowani nauczyciele

Beata
Florek

20

100 zł

15, 22, 29 kwietnia
i 6 maja,
godz. 10.00–14.00

do
01.04.2020

Szkolenie rady pedagogicznej
Rada pedagogiczna jako organ szkoły.
Zasady funkcjonowania
i dokumentowania jej działalności

Rady pedagogiczne

Beata
Florek

4

282

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.

283

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

Rady pedagogiczne

Beata
Florek

4

284

Szkolenie rady pedagogicznej
Obowiązki nauczycieli w zakresie
ochrony danych osobowych

Rady pedagogiczne

Anna Góra
Beata Florek

4

286

Szkolenie rady pedagogicznej
Jak stosować zasady marketingu
w placówce oświatowej?

Rady pedagogiczne

Anna
Góra

4

287

Szkolenie rady pedagogicznej
Obserwacje, hospitacje i lekcje
koleżeńskie inaczej

Rady pedagogiczne

Anna
Góra

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

289

Szkolenie rady pedagogicznej
Odpowiedzialność prawna nauczycieli
z uwzględnieniem najnowszych
uregulowań prawnych

Rady pedagogiczne

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

290

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

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

291

Szkolenie rady pedagogicznej
Statut szkoły zgodny z wymogami
ustawy Prawo oświatowe

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

293

Szkolenie rady pedagogicznej
Nadzór dyrektora szkoły nad realizacją
Rady pedagogiczne
działań wynikających z programu
poprawy efektów kształcenia

Jadwiga
Miłos

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

Rady pedagogiczne

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

UWAGA!
W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby, które potwierdzą swój udział. Warunkiem uruchomienia kursów doskonalących jest zebranie się odpowiedniej grupy.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie jej na adres WODN (osobiście, elektronicznie faxem lub listownie),
tel. 42 636 81 83, fax: 42 636 61 46, e-mail: wodn@wodn.lodz.pl. 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.

DORADZTWO ZAWODOWE

17

Warsztat
Specyfika doradztwa zawodowego
w szkołach zawodowych

Nauczyciele odpowiedzialni
za doradztwo zawodowe
w szkole zawodowej

Jadwiga
Miłos

10

bezpłatnie

2 kwietnia,
godz. 14.00–17.30

do
31.03.2020 r.

18

Warsztat
Organizacja Wewnątrzszkolnego
Systemu Doradztwa Zawodowego
w szkole

Nauczyciele odpowiedzialni
za doradztwo zawodowe
w szkole

Jadwiga
Miłos

5

bezpłatnie

23 kwietnia,
godz. 14.00–17.30

do
20.04.2020

20

60 zł

21 kwietnia,
godz. 14.00–17.30
(rozpoczęcie)

do
16.04.2020

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

21

Warsztat
Pomiar dydaktyczny dla nauczycieli
kształcenia zawodowego z krótkim
stażem pracy

Nauczyciele kształcenia
zawodowego

Jadwiga
Miłos

ROZWÓJ I AWANS ZAWODOWY

27

Warsztat
Nauczyciele stażyści kończący
Zakończenie stażu nauczyciela stażysty
staż
– sprawozdanie z efektami rozwojowymi

Anka
Pilichowska

5

50 zł

27 kwietnia,
godz. 15.00–19.00

do
21.04.2020

33

Warsztat
Zakończenie stażu nauczyciela
Nauczyciele kontraktowi
kontraktowego – sprawozdanie z efektami kończący staż
rozwojowymi

Anka
Pilichowska

5

50 zł

6 kwietnia,
godz. 15.00–19.00

do
31.03.2020

38

Warsztat
Zakończenie stażu nauczyciela
Nauczyciele mianowani
mianowanego – sprawozdanie z efektami kończący staż
rozwojowymi

Anka
Pilichowska

5

50 zł

30 marca,
godz. 15.00–19.00

do
25.03.2020

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.

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA

52

Warsztat
Gra miejska, terenowa, słowna
i planszowa w działaniach
dydaktycznych i wychowawczych

Zainteresowani nauczyciele
języka polskiego

dr Renata
Jagodzińska

5

30 zł

24 marca,
godz. 15.00–19.00

do
06.03.2020

53

Warsztat
Neurodydaktyka i konstruktywizm
– czyli ABC atrakcyjnych lekcji

Zainteresowani nauczyciele

dr Renata
Jagodzińska

5

bezpłatnie

7 kwietnia,
godz. 15.00–19.00

do
25.03.2020

54

Seminarium
Czytanie jest fajne! Dyskusje
o wartościowych książkach
dla wszystkich zainteresowanych

Nauczyciele języka polskiego
i inni zainteresowani ze
wszystkich typów szkół

dr Renata
Jagodzińska

4

bezpłatnie

21 kwietnia,
godz. 15.00–18.00

do
10.04.2020

dr Renata
Jagodzińska

3

bezpłatnie

18 marca,
godz. 15.00–17.30

do
02.03.2020

6 zł

26 marca,
godz. 15.00 – 16.30

Seminarium
„Polonistyczna dydaktyka ogólna”
- nowoczesny podręcznik dla każdego
polonisty!

471

472

Spotkanie z pomysłodawczynią i redaktorką Zainteresowani poloniści
tomu prof. Jolantą Fiszbak z UŁ – Spotkaniu
towarzyszy lekcja pokazowa z wykorzystaniem
debaty oksfordzkiej, którą poprowadzi
Agnieszka Puta, polonistka z SP 29 w Łodzi

Warsztat
Plakat na lekcjach języka polskiego
(Dział Edukacji Muzeum Pałac Herbsta)

Zainteresowani nauczyciele

dr Renata
Jagodzińska

2

(płatne
w kasie
muzeum)

Muzeum Pałac Herbsta
w Łodzi, ul. Przędzalniana 72

do
10.03.2020

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.

Warsztat
Tajemnice Pałacu Herbsta
(spotkanie z autorkami książki Herbstowie.

6 zł

23 kwietnia,
godz. 15.00–18.00

Zainteresowani nauczyciele
oraz inni odbiorcy z placówek
edukacyjnych i bibliotek

dr Renata
Jagodzińska

2

(płatne
w kasie
muzeum)

Nauczyciele języka polskiego
ze szkół podstawowych

dr Renata
Jagodzińska

5

50 zł

28 kwietnia,
godz. 15.00–19.00

do
07.04.2020

Nauczyciele muzyki

Beata
Huzarska

4

40 zł

1 kwietnia,
godz. 15.00–18.00

do
23.03.2020

Nauczyciele muzyki

Beata
Huzarska

3

50 zł

25 marca,
godz. 15.30–18.00

do
16.03.2020

137

Warsztat
From videotelling to digital storytelling Nauczyciele języka angielskiego
– opowieści cyfrowe na lekcjach języka wszystkich typów szkół
angielskiego

Joanna
Bechcińska

5

50 zł

16 marca,
godz. 15.30–19.30

do
13.03.2020

138

Warsztat
Storytelling and proces drama – jak
Nauczyciele języka angielskiego
twórczo projektować zajęcia z języka
przedszkoli i szkół
angielskiego w przedszkolu i klasach 1-3 podstawowych
szkoły podstawowej

Joanna
Bechcińska

5

50 zł

27 kwietnia,
godz. 15.30–19.15

do
24.04.2020

128

Historia fabrykantów: Dorotą Berbelską
i Magdaleną Michalską-Szałacką)

130

Warsztat
Gamifikacja – zabawa, gra i odrobina
technologii na lekcjach języka
polskiego. Inspiracje

Muzeum Pałac Herbsta
w Łodzi, ul. Przędzalniana 72

do
10.04.2020

(zajęcia prowadzi Anna Grzegory,
Superbelfrzy RP, Logofigle)

115

117

Warsztat
Zespołowa ekspresja muzyczna
– gramy na dzwonkach
Warsztat
Chór w szkole – od czego zacząć?
(zajęcia prowadzi Justyna Przytulska)

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.

473

Warsztat wydawnictwa Pearson
Szkoły podstawowe 1-3
Zaczarowany świat Disneya – czyli jak Nauczyciele języka angielskiego
przygotować i przeprowadzić innowację klas I-III szkół podstawowych
pedagogiczną i zarazić dzieci pasją
do czytania

Joanna
Bechcińska

1

bezpłatnie

3 kwietnia,
godz. 14.00--15.00

do
31.03.2020

474

Warsztat wydawnictwa Pearson
Szkoły podstawowe 4-8
Pamięciowe wprawki – czyli jak
rozwijać u uczniów umiejętność
skutecznego uczenia się

Nauczyciele języka angielskiego
klas IV-VIII szkół podstawowych

Joanna
Bechcińska

1

bezpłatnie

3 kwietnia,
godz. 15.15–16.15

31.03.2020

475

Warsztat wydawnictwa Pearson
Szkoły ponadpodstawowe
Głowa nie pęka! – czyli jak rozwijać
u uczniów umiejętność skutecznego
uczenia się

Nauczyciele języka angielskiego
szkół ponadpodstawowych

Joanna
Bechcińska

1

bezpłatnie

7 kwietnia,
godz. 14.00–15.00

do
03.04.2020

476

Warsztat wydawnictwa Pearson
Szkoły ponadpodstawowe
Głowa nie pęka! – czyli jak rozwijać
u uczniów umiejętność skutecznego
uczenia się

Nauczyciele języka
niemieckiego szkół
ponadpodstawowych

Joanna
Bechcińska

1

bezpłatnie

7 kwietnia,
godz. 15.15–16.15

do
03.04.2020

148

Warsztat
Lekcja pamięci przy Pomniku Chwały
Żołnierzy Armii „Łódź” w Łodzi

Nauczyciele historii i liderzy
edukacji patriotycznej szkół
podstawowych
i ponadpodstawowych

dr Tadeusz Z.
Bogalecki

23 marca
11.45–13.30
2

bezpłatnie

Zbiórka o godz. 11.40
w parku Helenów, u zbiegu
ulic Północnej i Sterlinga

do
16.03.2020

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.

149

Warsztat
Nauczyciele historii i WOS
dr Tadeusz Z.
Lekcja pamięci przy Pomniku Katyńskim oraz nauczyciele zainteresowani
Bogalecki
w Łodzi
historią regionalną

3

bezpłatnie

2 kwietnia,
godz. 13.00–15.00

do
Zbiórka u zbiegu ul. Łąkowej 27.03.2020
i al. Mickiewicza

477

Konferencja
Walka o szkołę polską w regionie
łódzkim w 1905 roku

Nauczyciele historii i WOS oraz
inni zainteresowani nauczyciele
szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

dr Tadeusz Z.
Bogalecki

478

Konsultacja zbiorowa
Cele i formy edukacji patriotycznej
oraz wychowania patriotycznego
Dyrektorzy i nauczyciele historii
i obywatelskiego młodzieży szkolnej,
szkół podstawowych
opartych na widzewskich i łódzkich
na Widzewie
tradycjach walk o niepodległość
i suwerenność Polski w latach 1830-1989

dr Tadeusz Z.
Bogalecki

3

bezpłatnie

479

Warsztat
II Konspiracja w Łodzi (1945 – 1956)

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

2

bezpłatnie

12 marca,
godz. 16.00–17.20

do
06.03.2020

480

Warsztat
Szkolne szlaki pamięci narodowej
na przykładzie Bałuckiego Szlaku
Pamięci i Dialogu

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

2

bezpłatnie

12 marca,
godz. 17.30–18.50

do
06.03.2020

481

Warsztat
Walka o godność, polską szkołę
i wolność w Łodzi w 1905 r.
Fakty i kontrowersje

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

3

bezpłatnie

29 kwietnia,
godz. 16.00–18.30

do
24.04.2020

4

bezpłatnie

18 marca,
godz. 12.00–14.30

4 marca,
godz. 11.00–13.00
Miejsce konsultacji: SP nr 37,
Łódź, ul. Szpitalna 9/11

do
09.03.2020

do
21.02.2020

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.

23 kwietnia,
godz. 15.00–17.30

160

Zajęcia terenowe
Świat zmysłów zwierząt

Nauczyciele przedmiotów
przyrodniczych i zainteresowani

Joanna
Grzesiak

3

bezpłatnie

193

Warsztat
Krajowy i wojewódzki certyfikat szkoły
promującej zdrowie

Nauczyciele szkół promujących
zdrowie

Joanna
Grzesiak

5

bezpłatnie

197

Warsztat
Chacha a może samba? Jak ćwiczyć
w parach i solo

Nauczyciele wychowania
fizycznego wszystkich typów
szkół i placówek oraz
inni zainteresowani

198

Warsztat
Tańcz solo – latynoskie rytmy i tańce

Nauczyciele wychowania
fizycznego wszystkich typów
szkół i placówek oraz
inni zainteresowani

Joanna
Grzesiak

3

30 zł

169

Kurs doskonalący
Alicja w krainie matematyki – zadania
matematyczne Lewisa Carolla

Nauczyciele matematyki
wszystkich typów szkół

Kinga
Gałązka

10

40 zł

21 i 28 kwietnia,
godz. 15.00–19.00

do
15.04.2020

172

Warsztat
Wykorzystanie podręcznika zgodnie
z konstruktywistyczną koncepcją
dydaktyczną

Nauczyciele geografii
ze wszystkich typów szkół

Jadwiga
Miłos

5

bezpłatnie

10 marca,
godz. 14.00–17.30

do
05.03.2020 r.

Joanna
Grzesiak

Miejski Ogród Zoologiczny
- zbiórka przy portierni,
ul. Konstantynowska 81

12 marca,
godz. 15.00–19.00
20 marca,
godz. 15.00–17.30

3

30 zł

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

17 kwietnia,
godz. 15.00–17.30
Studio Tańca 4U
Łódź, ul. Piotra Skargi 12
C.H. „Glob” piętro II, kl. B

do
16.04.2020

do
06.03.2020

do
13.03.2020

do
09.04.2020

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.

173

184

Warsztat
Funkcje mapy w kształceniu
geograficznym wg podstawy
programowej z geografii dla szkół
ponadpodstawowych
Warsztat
Zderzenia sprężyste – proste pytania
trudne odpowiedzi
(zajęcia prowadzi prof. Tadeusz Wibig,
WFiIS UŁ)

Nauczyciele geografii
ze wszystkich typów szkół

Jadwiga
Miłos

5

bezpłatnie

31 marca 2020 r.
godz.14.00-17.30

do
05.03.2020 r.

Nauczyciele przedmiotów
przyrodniczych wszystkich
typów szkół

Włodzimierz
Nawrocki

3

bezpłatnie

16 marca,
godz. 15.00–18.45

do
09.03.2020

Nauczyciele przedmiotów
przyrodniczych wszystkich
typów szkół

Włodzimierz
Nawrocki

185

Warsztat
Wykorzystanie pokazu w Planetarium
EC1 Łódź do wzbogacenia warsztatu
pracy nauczyciela fizyki

186

Warsztat
Wykorzystanie zasobów Centrum Nauki Nauczyciele przedmiotów
i Techniki EC1 Łódź do wzbogacenia
przyrodniczych wszystkich
warsztatu pracy nauczyciela fizyki
typów szkół

187

482

Seminarium
III Konkurs Fotograficzny –
„Fizyka wokół nas”
Warsztat
Fizyka z ludzką twarzą, czyli nie taki
diabeł straszny …
(zajęcia prowadzi prof. Tadeusz Wibig,
WFiIS UŁ)

Włodzimierz
Nawrocki

5

5

bezpłatnie

bezpłatnie

3 marca,
godz. 15.30–19.15
Planetarium EC1,
ul. Targowa 1/3, Łódź

do
25.02.2020

10 marca,
godz. 15.45–19.15

do
Centrum Nauki i Techniki EC1, 03.03.2020
ul. Targowa 1/3, Łódź

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

Włodzimierz
Nawrocki

5

bezpłatnie

3 kwietnia,
godz. 11.30–15.15

do
27.03.2020

Nauczyciele przedmiotów
przyrodniczych wszystkich
typów szkół

Włodzimierz
Nawrocki

5

40 zł

30 marca,
godz. 15.00–18.45

do
23.03.2020

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.

205

Warsztat
Rysowanie lektur

Nauczyciele bibliotekarze i inni
zainteresowani nauczyciele

Anna IwickaOkońska

3

bezpłatnie

19 marca,
godz. 15.00–17.00

do
16.03.2020

206

Warsztat
Metoda opowieści w nauczaniu, czyli
storytelling jako forma aktywizowania
uczniów

Nauczyciele bibliotekarze
oraz zainteresowani nauczyciele Anna Iwickaedukacji wczesnoszkolnej
Okońska
oraz języka polskiego

4

40 zł

07 kwietnia,
godz. 15.00–18.00

do
03.04.2020

209

210

211

Kurs doskonalący
Kandydaci na kierowników
Kurs kierowników wycieczek szkolnych wycieczek

Kurs na kierownika wypoczynku

Osoby zainteresowane
pełnieniem funkcji kierownika
wypoczynku

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Osoby zainteresowane
pełnieniem funkcji
wychowawcy wypoczynku

Dorota
Zając

Dorota
Zając

10

60 zł

28 kwietnia i 5 maja,
godz. 15.00–19.00
do
lub
20.04.2020
do uzgodnienia z placówką
zamawiającą

80 zł

24 i 28 marca,
wtorek od 15.30,
sobota od 8.30

do
16.03.2020

36

180 zł

21, 24, 25 i 26 kwietnia,
wtorek, piątek od 15.30,
sobota i niedziela od 8.30

do
14.04.2020

Mirosława
Matczak

10

50 zł

18 i 25 marca,
godz. 14.00–18.00

do
10.03.2020

Bogusława
Rajska

5

40 zł

10 marca,
godz. 15.00–19.00

do
02.03.2020

Dorota
Zając

10

EDUKACJA ELEMENTARNA

70

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

71

Warsztat
Nauczyciele edukacji
Gimnastyka mózgu – zabawy rozwijające
wczesnoszkolnej
kreatywność i logiczne myślenie

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej

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.

79

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

81

Warsztat z modułami e-learningu
Nauczyciele edukacji
W krainie literek – wspomaganie dzieci
wczesnoszkolnej
w pisaniu

Bogusława
Rajska

82

Jak pracować z dziećmi metodą
Kolorowej Ortografii?

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

84

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

86

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

91

Warsztat
Alfabet finansowy

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego

45 zł

30 marca i 2 kwietnia
godz. 14.30–17.30

do
20.03.2020

(w tym 5
e-learningu)

50 zł

5 marca,
godz. 15.00–19.00,
5-12 marca (on-line)

do
02.03.2020

Bogusława
Rajska

4

40 zł

27 kwietnia,
godz. 15.00–18.00

do
14.04.2019

Barbara
Papierz

10

60 zł

20 i 27 kwietnia,
godz. 15.00–19.00

do
06.04.2020

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej

Mirosława
Matczak

5

40 zł

24 marca,
godz. 14.00–18.00

do
13.03.2020

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

Bogusława
Rajska

5

bezpłatnie

30 marca,
godz. 15.00–19.00

do
16.03.2020

92

Warsztat
Nauczyciele wychowania
Czy bajki mogą pomóc – elementy bajko- przedszkolnego i edukacji
terapii w zajęciach z małymi dziećmi
wczesnoszkolnej

Barbara
Papierz

10

60 zł

16 i 23 marca,
godz. 15.00 – 19.00

do
09.03.2020

94

Warsztat
Jak radzić sobie z zachowaniami
agresywnymi dzieci w edukacji
elementarnej?

Barbara
Papierz

10

60 zł

20 i 27 kwietnia,
godz. 15.00–19.00

do
06.04.2020

97

Warsztat
Nauczyciele edukacji
Rozwijanie aktywności ruchowej dzieci elementarnej

Bogusława
Rajska

5

40 zł

2 kwietnia,
godz. 15.00 – 19.00

do
19.03.2020

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej

Mirosława
Matczak

8
10

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.

Kurs doskonalący
Gry i zabawy w edukacji przyrodniczej
i ekologicznej

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej

Barbara
Papierz

15

50 zł

17, 26 i 1 kwietnia,
godz. 14.30–18.30

do
09.03.2020

102

Warsztat
Nauczyciele wychowania
Z ekologią „za pan brat” – torby zakupowe przedszkolnego i edukacji
i przedmioty użytkowe z recyklingu
wczesnoszkolnej

Mirosława
Matczak

4

60 zł

26 marca,
godz. 14.30–17.30

do
12.03.2020

105

Nauczyciele wychowania
Warsztat
przedszkolnego i edukacji
Pomysły na prezenty z okazji Dnia Matki
wczesnoszkolnej

Mirosława
Matczak

4

60 zł

16 kwietnia,
godz. 14.30–18.30

do
03.04.2020

346

Jak pomóc dzieciom w nauce czytania?

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

Bogusława
Rajska

10

50 zł

15 i 23 kwietnia,
godz. 15.00–19.00

do
01.04.2020

Nauczyciele edukacji
elementarnej i muzyki

Beata
Huzarska

3

50 zł

27 kwietnia,
godz. 15.00–17.30

do
17.04.2020

112

Nauczyciele edukacji
Warsztat
elementarnej, terapeuci,
Muzykalne dłonie – usprawnianie pracy
specjaliści edukacji włączającej
rąk przy muzyce
i kształcenia specjalnego

Beata
Huzarska

5

50 zł

9 marca,
godz. 15.00–19.00

do
24.02.2020

113

Warsztat
Żegnamy przedszkole – propozycje
na uroczystość w przedszkolu

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego

Beata
Huzarska

3

40 zł

22 kwietnia,
godz. 15.00–17.30

do
08.04.2020

Nauczyciele edukacji
elementarnej

Beata
Huzarska

5

40 zł

30 marca,
godz. 14.30–18.00

do
16.03.2020

99

111

Warsztat
Praca z piosenką – wprowadzenie,
nauka, ćwiczenie aparatu głosowego,
zabawy dźwiękowe
(Zajęcia prowadzi Sylwia Bartodziej-Wingert)

462

Warsztat
Cudownych rodziców mam
(Zajęcia prowadzi Ludmiła Fabiszewska)

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.

Warsztat
Mała orkiestra – zabawy z rytmem
i instrumentacje

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej, muzyki
(Zajęcia prowadzą Monika Rzepecka i Aneta
i świetlicy, terapeuci

Beata
Huzarska

3

40 zł

18 marca,
godz. 15.30–18.00

do
09.03.2020

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego, edukacji
(Zajęcia prowadzą Monika Rzepecka i Aneta wczesnoszkolnej, muzyki
Kucharska-Młynarczyk)
i świetlicy, terapeuci

Beata
Huzarska

3

40 zł

23 kwietnia,
godz. 15.30–18.00

do
14.04.2020

463

Konferencja
Mały Patriota – kształtowanie
kompetencji patriotycznych
i obywatelskich

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej

Mirosława
Matczak

3

bezpłatnie

21 kwietnia,
godz. 14.30–17.00

do
14.04.2020

464

Seminarium
Nauka czytania i przygotowanie
do pisania w przedszkolu – przegląd
metod wprowadzających dziecko
w świat pisma

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego

Barbara
Papierz

2

bezpłatnie

23 marca,
godz. 14.30–16.00

do
16.03.2020

Warsztat
Wiosna, ach to ty

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej zainteresowani
udziałem w IX Wojewódzkim
Konkursie Informatycznym
Wiosna, ach to ty

Bogusława
Rajska

2

bezpłatnie

3 marca,
godz. 14.00–15.30

do
02.03.2020

Bogusława
Rajska

-

bezpłatnie

23 kwietnia,
godz. 9.00–12.30

do
03.04.2020

486

Kucharska-Młynarczyk)

487

470

Warsztat
Z tańcem przez świat

IX Wojewódzki Konkurs Informatyczny
Nauczyciele edukacji
Wiosna, ach to ty.
elementarnej i informatycznej
Szczegóły na stronie www.wodn.lodz.pl
oraz uczniowie klas trzecich
w zakładce Konkursy

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. 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.

WYCHOWANIE, OPIEKA I PROFILAKTYKA

218

Nauczyciele edukacji
Warsztat
elementarnej, pedagodzy
Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera szkolni oraz zainteresowani
nauczyciele

Barbara
Papierz

10

70 zł

9 i 16 marca,
godz. 15.00–19.00

do
04.03.2020

222

Warsztat
Zaburzenia zachowania i emocji
– wspieranie prawidłowego rozwoju
dzieci i młodzieży

Nauczyciele, wychowawcy,
pedagodzy

Krzysztof
Sibielski

10

60 zł

20 i 27 kwietnia,
godz. 15.00–19.00

do
10.04.2020

227

Warsztat
Dialog motywujący w relacji nauczyciel Nauczyciele, wychowawcy
– uczeń

Krzysztof
Sibielski

10

60 zł

23 i 30 marca,
godz. 15.00–19.00

do
13.03.2020

228

Warsztat
Komunikacja na bazie empatii

Nauczyciele ze szkół
i placówek

Barbara
Papierz

10

70 zł

19 i 26 marca,
godz. 15.00–19.00

do
10.03.2020

229

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

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej i nauczyciele
terapii pedagogicznej

Barbara
Papierz

5

50 zł

23 kwietnia,
godz. 14.30–18.30

do
10.04.2020

483

Warsztat
Zrozumieć autyzm – metodyka pracy
z dzieckiem z ASD

Nauczyciele, wychowawcy,
pedagodzy ze szkół i placówek

Basima
Al-Qadi

5

40 zł

11 marca,
godz. 15.00–19.00

do
04.03.2020

Warsztat
„Ja mówię, Ty mówisz” – co nauczyciel
powinien wiedzieć o rozwoju
Nauczyciele, wychowawcy,
i zaburzeniach mowy
pedagodzy ze szkół i placówek

Basima
Al-Qadi

5

50 zł

6 kwietnia,
godz. 15.00–19.00

do
25.03.2020

484

(Zajęcia prowadzi Dorota Białecka – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta AAC)

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),
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www.wodn.lodz.pl, w zakładce „kursy”. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione e-mailem.

KOMPUTER I ZASOBY INTERNETOWE W EDUKACJI1

245

1

Warsztat (stacjonarnie lub e-learning)
Akademia Kreatywnego Nauczyciela.
Zabawy z dźwiękiem i obrazem
Informację o wyborze e-learningowego
trybu udziału proszę przesyłać na adres
murowaniecka@gmail.com

Nauczyciele zainteresowani
wykorzystaniem darmowych
aplikacji internetowych
do tworzenia zabawnych
multimedialnych filmików,
awatarów itp.

Magda
Murowaniecka

5

bezpłatnie

28 kwietnia,
godz. 15.00–19.00

do
22.04.2020

Zainteresowani nauczyciele

Anka
Pilichowska

5

bezpłatnie

24 marca,
godz. 15.00–19.00

do
19.03.2020

10

50 zł

24 lutego i 2 marca,
godz. 15.00–19.00

15

60 zł

23, 30 marca i 6 kwietnia,
godz. 15.00–19.00

do
18.03.2020

17 marca
godz. 15.00–19.00

do
09.03.2020

249

Warsztat
Info-TEKA – warsztaty komputerowe dla
nauczycieli „Kody QR w szkole”

253

Nauczyciele edukacji
Warsztat (stacjonarnie lub e-learning) wczesnoszkolnej oraz wszyscy
Programowanie w klasach I-IV – Scratch zainteresowani poznaniem
podstaw darmowego
Informację o wyborze e-learningowego
środowiska programowania
trybu udziału proszę przesyłać na adres
wizualnego dla uczniów
murowaniecka@gmail.com
w każdym wieku

254

Kurs doskonalący
Programowanie w klasie IV-VIII
– Scratch

Zainteresowani nauczyciele

262

Zaprzyjaźnij się z pytonem –
programowanie w języku Python
część 2

Nauczyciele informatyki klas
VII-VIII w szkole podstawowej
oraz klas 1-3 w szkołach ponadpodstawowych uczących wg
nowej podstawy programowej

Magda
Murowaniecka

Magda
Murowaniecka

Paweł
Mateja

5

50 zł

do
19.02.2020

Szczegółowe informacje na stronie www.wodn.lodz.pl - EDUKACJA INFORMATYCZNA

15
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Zaprzyjaźnij się z pytonem –
programowanie w języku Python
część 3

Nauczyciele informatyki klas
VII-VIII w szkole podstawowej
oraz klas 1-3 w szkołach ponadpodstawowych uczących wg
nowej podstawy programowej

Paweł
Mateja

264

Zaprzyjaźnij się z pytonem–
programowanie w języku Python
część 4

Nauczyciele informatyki klas
VII-VIII w szkole podstawowej
oraz klas 1-3 w szkołach ponadpodstawowych uczących wg
nowej podstawy programowej

Paweł
Mateja

263

5

50 zł

31 marca
godz. 15.00–19.00

do
23.03.2020

20 kwietnia
godz. 15.00–19.00

do
15.04.2020

5

50 zł
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Nauczyciele wszystkich
przedmiotów i etapów
Warsztat (stacjonarnie lub e-learning) edukacyjnych zainteresowani
Multimedialne i interaktywne narzędzia tworzeniem w prosty i szybki
edukacji dla każdego. XIA – darmowy sposób tzw. aktywnych obrazów
Magda
(interaktywnych i zawierających
edytor aktywnych obrazów i gier
Murowaniecka
linki, grafikę i multimedia)
Informację o wyborze e-learningowego
oraz gier edukacyjnych
trybu udziału proszę przesyłać na adres
z wykorzystaniem darmowych
murowaniecka@gmail.com
aplikacji Xia i Inkscape. Nie jest
wymagana wcześniejsza
znajomość programu Inkscape

10

50 zł

9, 16 marca,
godz. 15.00–19.00

do
04.03.2020
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Nauczyciele zainteresowani
tworzenie grafiki komputerowej
Kurs doskonalący
Magda
i różnorodną obróbką fotografii
Gimp – darmowy program do tworzenia
Murowaniecka
cyfrowej w darmowym
grafiki komputerowej i pracy z fotografią
programie o wielkich
możliwościach

20

60 zł

4, 11, 18, 25 marca
godz. 15.00–19.00

do
26.02.2020

16
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.
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Kurs doskonalący
Inkscape – darmowy edytor grafiki
komputerowej

Nauczyciele zainteresowani
tworzeniem grafiki komputerowej (również z efektem 3D)
w darmowym odpowiedniku
Magda
Corela, który wykorzystywany Murowaniecka
jest także w tworzeniu
aktywnych obrazów, tworzeniu
logo, plakatów, ulotek folderów,
animacji

15

50 zł

15, 22 i 29 kwietnia,
godz. 15.00–19.00

do
08.04.2020
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Kurs doskonalący
Prezentacja PowerPoint – narzędziem
pracy nauczyciela

nauczyciele posiadający
podstawowe umiejętności
obsługi komputera

Sławomir
Skonieczka

15

60 zł

16, 23, 30 kwietnia,
godz. 15.00–19.00

do
08.04.2020

280

Kurs doskonalący
CMS Joomla! – szybkie tworzenie
i zarządzanie stroną WWW

nauczyciele zainteresowani
stworzeniem własnej strony
internetowej

Sławomir
Skonieczka

15

60 zł

5, 12, 19 marca,
godz. 15.00–19.00

do
28.02.2020

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

dr Jan Kamiński

17
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.

