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WODN – Łódź
zaprasza we wrześniu 2020 r.
Nr
szkolenia

Tytuł formy

Adresat

AKREDYTACJA
ŁKO

Liczba
godzin
dydakt.

Koszt
szkolenia

Planowane
terminy szkolenia

Termin
zgłoszenia
udziału

Beata Florek

5

40 zł

8 września,
godz. 15.00–19.00

do
02.09.2020

Kierownik
formy

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
Warsztat
Organizacja i sprawowanie nadzoru
pedagogicznego zgodnie z nowym
prawem oświatowym

Dyrektorzy, wicedyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
lub zainteresowani nauczyciele

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
Rady pedagogiczne
dzieci w kontekście obowiązków
względem szkoły

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

4

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.

278

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

Rady pedagogiczne

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.

4

do uzgodnienia z placówką zamawiającą

Rady pedagogiczne

Beata
Florek

DORADZTWO ZAWODOWE

11

Kurs doskonalący
Klub Szkolnego Doradcy Zawodowego

Zainteresowani nauczyciele
doradcy zawodowi

Jadwiga
Miłos

12

Warsztat
Organizacja Wewnątrzszkolnego
Systemu Doradztwa Zawodowego
w systemie on-line

Zainteresowani nauczyciele
doradcy zawodowi

Jadwiga
Miłos

55 zł

24 września,
godz. 14.30–18.00
(rozpoczęcie, jedno
spotkanie w miesiącu)

do
21.09.2020

10

50 zł

17 września
i 1 października,
godz. 14.30–18.00

do
14.09.2020

20

ROZWÓJ I AWANS ZAWODOWY

19

Konsultacja zbiorowa e-learningowa
Plan rozwoju zawodowego na stopień
nauczyciela kontraktowego

Zainteresowani nauczyciele
stażyści

Anka
Pilichowska

5

bezpłatnie

od 10 do 14 września
(e-learning)

do
08.09.2020

24

Konsultacja zbiorowa e-learningowa
Zainteresowani nauczyciele
Plan rozwoju zawodowego – na stopień
kontraktowi
nauczyciela mianowanego

Anka
Pilichowska

5

bezpłatnie

od 8 do 11 września
(e-learning)

do
07.09.2020

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 dokonanie zgłoszenia przez formularz znajdujący się na stronie www.wodn.lodz.pl, w zakładce „kursy-zgłoszenie udziału”
lub przez 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.. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione e-mailem.

29

Konsultacja zbiorowa e-learningowa
Zainteresowani nauczyciele
Plan rozwoju zawodowego – na stopień
mianowani
nauczyciela dyplomowanego

Anka
Pilichowska

5

bezpłatnie

od 7 do 10 września
(e-learning)

do
04.09.2020

20

Kurs doskonalący
Nauczyciele stażyści
Jak zostać nauczycielem kontraktowym rozpoczynający pracę w szkole,
– Krok po kroku
placówce

Krzysztof
Sibielski

15

80 zł

7, 16 i 24 września
godz. 15.15–19.00

do
04.09.2020

25

Nauczyciele kontraktowi
Kurs doskonalący
zainteresowani zdobyciem
Jak zostać nauczycielem mianowanym –
stopnia awansu zawodowego
Krok po kroku
nauczyciela mianowanego

Krzysztof
Sibielski

15

80 zł

9, 17 i 28 września,
godz. 15.15–19.00

do
07.09.2020

30

Kurs doskonalący
Jak zostać nauczycielem
dyplomowanym – Krok po kroku

Nauczyciele mianowani
zainteresowani zdobyciem
stopnia awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego

Krzysztof
Sibielski

15

80 zł

10, 21 i 30 września,
godz. 15.15–19.00

do
07.09.2020

Beata
Huzarska

5

45 zł

30 września,
godz. 14.30–18.30

do
16.09.2020

Włodzimierz
Nawrocki

5

40 zł

21 września,
godz. 15.00–19.00

do
14.09.2020

60 zł

29 września,
6, 8 i 13 października,
godz. 15.00–19.00

do
25.09.2020

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA
Nauczyciele muzyki,
wychowania przedszkolnego,
edukacji wczesnoszkolnej
i wychowawcy świetlicy szkolnej

100

Pod parasolem – zabawy i piosenki
jesienne

170

Warsztat
Zainteresowani nauczyciele
Budowanie warsztatu pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych
fizyki
wszystkich typów szkół

181

Kurs doskonalący
Tworzenie Szkoły Promującej Zdrowie

Nauczyciele szkół promujących
zdrowie

Joanna
Grzesiak

20

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 dokonanie zgłoszenia przez formularz znajdujący się na stronie www.wodn.lodz.pl, w zakładce „kursy-zgłoszenie udziału”
lub przez 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.. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione e-mailem.

182

Seminarium
Nauczyciele szkół promujących
Jak wspierać zdrowie psychiczne dzieci
zdrowie oraz inni
i młodzieży w dobie pandemii korona
zainteresowani
wirusa?

192

Konsultacja zbiorowa
Pisarze Łodzi i regionu

Nauczyciele bibliotekarze i inni
zainteresowani

Joanna
Grzesiak

4

bezpłatnie

23 września,
godz. 15.00–18.00

do
17.09.2020

Anna IwickaOkońska

3

bezpłatnie

24 września,
godz. 15.00–17.00

do
18.09.2020

5

55 zł

1 października,
godz. 15.15–19.00

Do
28.09.2020

WYCHOWANIE, OPIEKA I PROFILAKTYKA

209

Warsztat
Jak napisać (IPET) indywidualny
program edukacyjno-terapeutyczny dla
ucznia posiadającego orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego?

Nauczyciele przedszkoli, szkół
ogólnodostępnych i
integracyjnych pracujący z
uczniem posiadającym
orzeczenie o kształceniu
specjalnym

Krzysztof
Sibielski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

dr Jan Kamiński

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 dokonanie zgłoszenia przez formularz znajdujący się na stronie www.wodn.lodz.pl, w zakładce „kursy-zgłoszenie udziału”
lub przez 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.. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione e-mailem.

