CERTYFIKAT
ISO 9001

WODN – Łódź
zaprasza w kwietniu 2021 r.
Nr
szkolenia

Tytuł formy

Adresat

Kierownik
formy

Liczba
godzin
dydakt.

AKREDYTACJA
ŁKO

Koszt
szkolenia

Planowane
terminy szkolenia

Termin
zgłoszenia
udziału

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

3

Warsztat e-learningowy
Szkoła inteligentna czy kreatywna –
innowacje pedagogiczne w praktyce
szkolnej

6

Warsztat e-learningowy
Źródła prawa regulujące organizację
i funkcjonowanie szkół i placówek
oświatowych

Dyrektorzy, wicedyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
lub zainteresowani nauczyciele

Beata
Florek

270

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

Rady pedagogiczne

Beata
Florek

271

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

Rady pedagogiczne

Beata
Florek

Dyrektorzy, wicedyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
lub zainteresowani nauczyciele

Beata
Florek

5
(online)

10
(online)

4

4

40 zł

20 kwietnia,
godz. 15.00–19.00
do
lub późniejsze w zależności
13.04.2021
od potrzeb uczestników
(online)

60 zł

26 kwietnia i 10 maja,
godz. 15.00–19.00
do
lub późniejsze w zależności
12.04.2021
od potrzeb uczestników
(online)

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.

272

Szkolenie rady pedagogicznej
Obowiązki nauczycieli w zakresie
ochrony danych osobowych

Rady pedagogiczne

Anna Góra
Beata Florek

4

277

Szkolenie rady pedagogicznej
Odpowiedzialność prawna nauczycieli
z uwzględnieniem najnowszych
uregulowań prawnych

Rady pedagogiczne

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

278

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

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

279

Szkolenie rady pedagogicznej
Statut szkoły zgodny z wymogami
ustawy Prawo oświatowe

Rady pedagogiczne

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

280

Szkolenie rady pedagogicznej
Ocena pracy nauczyciela – procedura
postępowania i kryteria

Rady pedagogiczne

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

DORADZTWO ZAWODOWE

420

Warsztat e-learningowy
Propozycje zajęć z doradztwa
zawodowego w szkołach zawodowych

Nauczyciele prowadzący
doradztwo zawodowe w szkole
zawodowej

Jadwiga
Miłos

5
(online)

bezpłatnie

12 kwietnia,
godz. 15.30–19.30
(online)

do
9.04.2021

60 zł

rozpoczęcie
19 kwietnia,
godz. 15.30–19.30

do
16.04.2021 r.

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

16

E-learningowy kurs doskonalący
Pomiar dydaktyczny dla nauczycieli
kształcenia zawodowego z krótkim
stażem pracy

Nauczyciele kształcenia
zawodowego

Jadwiga
Miłos

15

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.

ROZWÓJ I AWANS ZAWODOWY

21

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

22

Warsztat e-learningowy
Jak przygotować się do spotkania
z komisją kwalifikacyjną na stopień
nauczyciela kontraktowego?

Nauczyciele stażyści kończący
staż i przystępujący do rozmowy
kwalifikacyjnej na stopień
nauczyciela kontraktowego

26

Warsztat e-learningowy
Zakończenie stażu nauczyciela
kontraktowego – sprawozdanie
z efektami rozwojowymi

Nauczyciele kontraktowi
kończący staż

27

Warsztat e-learningowy
Jak zaprezentować własny dorobek
zawodowy i przygotowywać się
do egzaminu na stopień nauczyciela
mianowanego?

Nauczyciele kontraktowi
kończący staż i przystępujący
do egzaminu na stopień
nauczyciela mianowanego

31

Warsztat e-learningowy
Zakończenie stażu nauczyciela
mianowanego – sprawozdanie
z efektami rozwojowymi

Nauczyciele mianowani
kończący staż

33

Warsztat e-learningowy
Jak przygotować dokumentację
dla komisji na stopień nauczyciela
dyplomowanego i przygotować się
do rozmowy kwalifikacyjnej?

Nauczyciele mianowani
kończący staż na stopień
nauczyciela dyplomowanego
i przygotowujący się do spotkania z komisją kwalifikacyjną

Anka
Pilichowska

7
(e-learning)

Krzysztof
Sibielski

(online)

Anka
Pilichowska

(e-learning)

10

7

Krzysztof
Sibielski

(online)

Anka
Pilichowska

(e-learning)

Krzysztof
Sibielski

10

7

10
(online)

55 zł

od 26 kwietnia
do 5 maja,
platforma WODN Moodle

do
21.04.2021

60 zł

26 kwietnia i 10 maja,
godz. 16.30–20.30,
aplikacja Teams

do
23.04.2021

55 zł

od 19 do 29 kwietnia,
platforma WODN Moodle

do
14.04.2021

60 zł

27 kwietnia i 11 maja,
godz. 16.30–20.30,
aplikacja Teams

do
23.04.2021

55 zł

od 12 do 22 kwietnia,
platforma WODN Moodle

do
7.04.2021

60 zł

28 kwietnia i 12 maja,
godz. 16.30–20.30,
aplikacja Teams

do
23.04.2021

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

46

E-learningowy kurs doskonalący
Fabryka zdolności i talentów, czyli jak
pracować z uczniem zdolnym

Nauczyciele wszystkich typów
szkół

Kinga
Gałązka

51

E-learningowy kurs doskonalący
Geoportal Województwa Łódzkiego
dla Ciebie i Twoich uczniów

Nauczyciele wszystkich typów
szkół

Jan
Kamiński

421

Warsztat e-learningowy
Lekcja w muzeum w czasach pandemii. Zainteresowani nauczyciele
poloniści ze wszystkich typów
Plakat na lekcjach języka polskiego
Zajęcia będą realizowane we współpracy szkół

dr Renata
Jagodzińska

od 20 kwietnia
do 15 maja,
platforma WODN Moodle

do
13.04.2021

od 22 kwietnia
bezpłatnie
do 14 maja,
(e-learning)
platforma WODN Moodle

do
13.04.2021

30
(e-learning)

60 zł

30

2
(online)

1 zł

21 kwietnia,
godz. 14.30–16.00
(online)

do
13.04.2021

bezpłatnie

13 kwietnia,
godz. 16.00–18.15,
aplikacja Teams

do
7.04.2021

bezpłatnie

22 kwietnia,
godz. 16.00–17.30,
aplikacja Teams

do
15.04.2021

60 zł

od 26 kwietnia
do 31 maja,
platforma WODN Moodle

do
22.04.2021

z Muzeum Pałac Herbsta

422

Polonistyczna grupa wsparcia
– spotkanie 2.
Narzędzia krytycznego myślenia
na lekcjach języka polskiego

Zainteresowani nauczyciele
poloniści ze szkół
podstawowych

dr Renata
Jagodzińska

423

Warsztat e-learningowy
Zainteresowani nauczyciele
Jak uczyć uczniów notowania? Poradnik
poloniści
pandemiczny

dr Renata
Jagodzińska

131

E-learningowy kurs doskonalący
Ciekawe metody i techniki pracy z dziećmi Nauczyciele języków obcych
na lekcjach języka angielskiego w
szkół podstawowych
przedszkolu i klasach 1-3 szkoły
i przedszkoli
podstawowej – bezpośrednio i online

Joanna
Bechcińska

424

Nauczyciele historii i WOS
Warsztat
dr Tadeusz Z.
oraz nauczyciele zainteresowani
Łódzkim szlakiem pomników katyńskich
Bogalecki
historią regionalną

3
(online)

2
(online)

20
(e-learning)

3

bezpłatnie

13 kwietnia,
godz. 12.00–14.30
Pomnik katyński u zbiegu
ul. Łąkowej i al. Mickiewicza

do
8.04.2021

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.

425

Warsztat e-learningowy
Nauczyciele historii i WOS
dr Tadeusz Z.
Walka o godność, polską szkołę i wolność oraz nauczyciele zainteresowani
Bogalecki
w Łodzi w 1905 r. Fakty i kontrowersje
historią regionalną

153

Seminarium e-learningowe
Nowa formuła egzaminu maturalnego
z biologii od roku 2023

Nauczyciele biologii szkół
ponadpodstawowych oraz
zainteresowani

Joanna
Grzesiak,
Jacek Pachelski

167

Warsztat e-learningowy
Funkcje mapy i przykłady zadań
w kształceniu geograficznym dla szkół
podstawowych i ponadpodstawowych

Nauczyciele geografii
ze wszystkich typów szkół

Jadwiga
Miłos

177

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

201

E-learningowa konsultacja zbiorowa
Wielkie książki małych czytelników

Nauczyciele bibliotekarze i inni
zainteresowani pracą z dziećmi,
które jeszcze nie czytają

3
(online)

3
(online)

5
(online)

bezpłatnie

27 kwietnia,
godz. 16.00–18.30
(online)

do
22.04.2021

bezpłatnie

21 kwietnia,
godz. 15.30–17.30,
aplikacja Teams

do
15.04.2021

45 zł

15 kwietnia,
godz. 15.30–19.30
(online)

do
14.04.2021

28 kwietnia,
godz. 15.00–18.45
Włodzimierz
Nawrocki

Anna IwickaOkońska

5

2
(online)

bezpłatnie

Planetarium EC1,
do
ul. Targowa 1/3
21.04.2021
(termin zostanie potwierdzony
po zniesieniu restrykcji
reżimu sanitarnego)

bezpłatnie

13 kwietnia,
godz. 17.00-18.30
(online)

do
09.04.2020

75 zł

od 20 kwietnia
do 25 maja,
platforma WODN Moodle

do
10.04.2021

45 zł

21 kwietnia,
godz. 14.30–18.30,
aplikacja Teams

do
12.04.2021

EDUKACJA ELEMENTARNA

65

Nauczyciele edukacji
E-learningowy kurs doskonalący
wczesnoszkolnej i nauczyciele
Sposoby motywowania uczniów do nauki
szkoły podstawowej

68

Warsztat e-learningowy
Wykorzystanie narzędzi TOC w pracy
z dziećmi cz. II

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej

Barbara
Papierz
Mirosława
Matczak

30
(e-learning)

5
(online)

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.

112

Warsztat e-learningowy
Żegnamy przedszkole – propozycje
na uroczystość w przedszkolu

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego

Beata
Huzarska

3
(e-learning)

40 zł

26 kwietnia,
platforma WODN Moodle

do
9.04.2021

45 zł

15 kwietnia,
godz. 16.00–20.00,
aplikacja Teams

do
11.04.2021

WYCHOWANIE, OPIEKA I PROFILAKTYKA

213

Warsztat e-learningowy
Zrozumieć autyzm – metodyka pracy
z dzieckiem w spektrum autyzmu

Nauczyciele, wychowawcy,
pedagodzy, psycholodzy

Basima
Al-Qadi

5
(online)

KOMPUTER I ZASOBY INTERNETOWE W EDUKACJI1

241

Warsztat e-learningowy
Akademia Kreatywnego Nauczyciela.
Smartfon na lekcji

Nauczyciele zainteresowani
aplikacjami mobilnymi
przydatnymi w edukacji

255

Warsztat e-learningowy
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

256

Warsztat e-learningowy
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

5
Magda
od 19 do 26 kwietnia,
bezpłatnie
Murowaniecka (e-learning)
platforma WODN Moodle

Paweł
Mateja

Paweł
Mateja

5
(online)

5
(online)

do
14.04.2021

40 zł

13 kwietnia,
godz. 15.00–19.00,
aplikacja Teams

do
08.04.2021

40 zł

26 kwietnia,
godz. 15.00–19.00,
aplikacja Teams

do
22.04.2021

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

dr Jan Kamiński
1

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

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.

