CERTYFIKAT
ISO 9001

WODN – Łódź
zaprasza w maju 2021 r.
Nr
szkolenia

Tytuł formy

Adresat

Kierownik
formy

AKREDYTACJA
ŁKO

Liczba
godzin
dydakt.

Koszt
szkolenia

Planowane
terminy szkolenia

Termin
zgłoszenia
udziału

60 zł

10 i 24 maja,
godz. 15.00–19.00
(online)

do
4.05.2021

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
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

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

271

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

Rady pedagogiczne

Beata
Florek

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

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

6

10
(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 formularza znajdującego się na stronie www.wodn.lodz.pl, w zakładce „kursy”. Osoby zakwalifikowane na
szkolenie zostaną powiadomione e-mailem.

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

DORADZTWO ZAWODOWE

431

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

432

Warsztat e-learningowy
Doradztwo edukacyjne dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nauczyciele prowadzący
doradztwo zawodowe w szkole
zawodowej
Nauczyciele prowadzący
doradztwo zawodowe

Jadwiga
Miłos
Jadwiga
Miłos

5
(online)

10
(online)

bezpłatnie

14 maja,
godz. 16.30–19.30
(online)

do
12.05.2021

bezpłatnie

17 maja,
godz. 16.30–19.30
(online)

do
14.05.2021

60 zł

rozpoczęcie
21 maja,
godz. 16.30–19.30
(online)

do
18.05.2021

bezpłatnie

24 maja,
godz. 17.30–19.45,
aplikacja Teams

do
21.05.2021

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

16

E-learningowy kurs doskonalący
Pomiar dydaktyczny dla nauczycieli
Nauczyciele kształcenia
kształcenia zawodowego z krótkim stażem zawodowego
pracy (opracowanie wyników testów)

Jadwiga
Miłos

15
(online)

ROZWÓJ I AWANS ZAWODOWY

23

E-learningowa konsultacja zbiorowa
Rozmowa kwalifikacyjna na stopień
nauczyciela kontraktowego - porady
eksperta

Nauczyciele stażyści
przystępujący do rozmowy
kwalifikacyjnej na stopień
nauczyciela kontraktowego

Krzysztof
Sibielski

3
(online)

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

28

E-learningowa konsultacja zbiorowa
Egzamin nauczyciela kontraktowego
- porady eksperta

Nauczyciele kontraktowi
przystępujący do egzaminu
na stopień nauczyciela
mianowanego

Krzysztof
Sibielski

34

E-learningowa konsultacja zbiorowa
Rozmowa kwalifikacyjna nauczyciela
mianowanego - porady eksperta

Nauczyciele mianowani
przystępujący do rozmowy
kwalifikacyjnej na stopień
nauczyciela dyplomowanego

Krzysztof
Sibielski

3
(online)

3
(online)

bezpłatnie

27 maja,
godz. 17.30–19.45,
aplikacja Teams

do
21.05.2021

bezpłatnie

26 maja,
godz. 17.30–19.45,
aplikacja Teams

do
21.05.2021

bezpłatnie

24 maja,
godz. 17.30–19.30
(on-line)

do
21.05.2021

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA

433

Warsztat e-learningowy
Jak opracować wyniki egzaminów
i przygotować raport

Nauczyciele ze wszystkich typów
szkół

Jadwiga
Miłos

(online)

12 maja
godz. 9.00 – 14.00

149

Warsztat
Bałuckim Szlakiem Pamięci i Dialogu
w Łodzi

Nauczyciele historii i WOS
oraz nauczyciele zainteresowani
historią regionalną

Tadeusz Z.
Bogalecki

434

Warsztat e-learningowy
Prezentacje multimedialne przedsięwzięć Nauczyciele historii i WOS
pozalekcyjnych i pozaszkolnych
oraz nauczyciele zainteresowani
zrealizowanych przez uczestników kursu historią regionalną
liderów edukacji patriotycznej

Tadeusz Z.
Bogalecki

435

Warsztat
Przykłady zadań – obliczenia z zakresu
astronomicznych podstaw geografii
w zadaniach i dane statystyczne
w kształceniu geograficznym dla szkół
podstawowych i ponadpodstawowych

Nauczyciele geografii
ze wszystkich typów szkół

5

Jadwiga
Miłos

7

3
(online)

5
(online)

bezpłatnie

Zbiórka uczestników przy
Pomniku Chwały Żołnierzy
Armii „Łódź”, u zbiegu ulic
Północnej i Sterlinga

do
10.05.2021

bezpłatnie

26 maja,
godz. 16.00– 8.30
(on-line)

do
24.05.2021

bezpłatnie

7 maja,
godz. 17.30–19.30

do
6.05.2021

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

436

E-learningowa konsultacja zbiorowa
Zróbmy sobie książkę

Nauczyciele bibliotekarze
oraz inni zainteresowani

Anna IwickaOkońska

2
(online)

bezpłatnie

11 maja,
godz. 17.00–18.30
(on-line)

do
7.05.2021

80 zł

13 maja
(rozpoczęcie),
platforma WODN Moodle

do
7.05.2021

45 zł

18 maja,
godz.15.00–19.00,
aplikacja Teams

do
7.05.2021

70 zł

18 i 25 maja,
godz. 16.00–20.00,
aplikacja Teams

do
10.02.2021

40 zł

19 maja,
platforma WODN Moodle

do
12.05.2021

45 zł

10 maja,
platforma WODN Moodle

do
5.05.2021

55 zł

12 maja,
platforma WODN Moodle

do
5.05.2021

EDUKACJA ELEMENTARNA

64

E-learningowy kurs doskonalący
Jak pomóc dziecku efektywnie
zdobywać wiedzę?

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej

69

Warsztat e-learningowy
Nauczyciele edukacji
Gimnastyka mózgu - zabawy rozwijające
wczesnoszkolnej
myślenie logiczne i kreatywne

91

Warsztat e-learningowy
Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi dzieci w edukacji elementarnej

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej

Barbara
Papierz

112

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

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego

Beata
Huzarska

113

Warsztat e-learningowy
Ja i moja rodzina

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej i wychowawcy
świetlicy szkolnej

Beata
Huzarska

429

Warsztat e-learningowy
Gramy i śpiewamy na tym, co pod ręką
mamy
Zajęcia prowadzi Ludmiła Fabiszewska

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej i wychowawcy
świetlicy szkolnej

Beata
Huzarska

Mirosława
Matczak
Bogusława
Rajska

40
(e-learning)

5
(online)

10
(online)

3
(e-learning)

5
(e-learning)

5
(e-learning)

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

WYCHOWANIE, OPIEKA I PROFILAKTYKA

437

Warsztat e-learningowy
Możliwe zachowania trudne uczniów z
autyzmem i zespołem Aspergera

Nauczyciele, wychowawcy,
pedagodzy, psycholodzy

Basima
Al-Qadi

5
(online)

45 zł

20 maja,
godz. 16.00–20.00,
aplikacja Teams

do
16.05.2021

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

dr Jan Kamiński

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

