CERTYFIKAT
ISO 9001

Centrum Rozwoju Edukacji
Województwa Łódzkiego w Łodzi
WODN – Łódź
zaprasza we wrześniu i październiku 2021 r.
Nr
szkolenia

Tytuł formy

Adresat

Liczba
godzin
dydakt.

AKREDYTACJA
ŁKO

Koszt
szkolenia

Planowane
terminy szkolenia

Termin
zgłoszenia
udziału

bezpłatne

29 września,
godz. 17.00–19.30
(pierwsze spotkanie)

do
27.09.2021

350 zł

25 października,
godz. 14.00–18.30
stacjonarnie
i aplikacja Teams

do
22.10.2021

bezpłatne

11 października 2021,
aplikacja Teams,
platforma WODN Moodle

do
07.10.2021

9 września,
bezpłatne
aplikacja Teams,
e-learning
platforma WODN Moodle

do
06.09.2021

Kierownik
formy

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
DORADZTWO ZAWODOWE

13

Kurs doskonalący
Pierwsze kroki w zawodzie

Zainteresowani nauczyciele
ze szkół zawodowych

Jadwiga
Miłos

20

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

18

Kurs doskonalący
Pomiar dydaktyczny w kształceniu
zawodowym (wg programu CKE)

Nauczyciele kształcenia
zawodowego chcący
współpracować z komisjami
egzaminacyjnymi

Jadwiga
Miłos

50
(w tym 10
e-learning)

ROZWÓJ I AWANS ZAWODOWY

20

warsztat e-learning
Opiekun stażu – Jak dobrze spełnić
swoja rolę i realizować zadania

Nauczyciele, którzy pełnią
funkcje opiekuna stażu lub
przygotowują się do niej

Anka
Pilichowska

22

E-learningowa konsultacja zbiorowa
Planowanie rozwoju zawodowego
nauczyciela rozpoczynającego pracę

Zainteresowani
nauczyciele rozpoczynający
pracę w placówce oświatowej

Anka
Pilichowska

5
e-learning

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-zgłoszenie udziału”. Słuchacze
zakwalifikowani na szkolenie zostaną powiadomieni e-mailem.

23

Nauczyciele stażyści
Warsztat
zainteresowani zdobyciem
Jak zostać nauczycielem kontraktowym
stopnia awansu zawodowego
- Krok po kroku
nauczyciela kontraktowego

26

E-learningowa konsultacja zbiorowa
Rozwój zawodowy nauczyciela
kontraktowego

Zainteresowani
nauczyciele kontraktowi

27

Warsztat
Jak zostać nauczycielem mianowanym
- Krok po kroku

Nauczyciele kontraktowi
zainteresowani zdobyciem
stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego

30

E-learningowa konsultacja zbiorowa
Rozwój zawodowy nauczyciela
mianowanego

Zainteresowani nauczyciele
mianowani

31

Warsztat
Jak zostać nauczycielem
dyplomowanym - Krok po kroku

Nauczyciele mianowani
zainteresowani zdobyciem
stopnia awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego

Krzysztof
Sibielski

Anka
Pilichowska

Krzysztof
Sibielski

Anka
Pilichowska

Krzysztof
Sibielski

10

80 zł

6 i 13 września,
godz. 15.15–19.15

10 września,
bezpłatne
aplikacja Teams,
e-learning
platforma WODN Moodle
5

do
01.09.2021

do
06.09.2021

80 zł

7 i 14 września,
godz. 15.15–19.15

do
02.09.2021

bezpłatne

13 września,
aplikacja Teams,
platforma WODN Moodle

do
06.09.2021

10

80 zł

8 i 15 września,
godz. 15.15–19.15

do
03.09.2021

2

bezpłatne

19 października,
godz. 16.30-18.00
(online)

do
05.10.2021

10

5
e-learning

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA

35

Seminarium e-learningowe
Jak obudzić pasję w młodym człowieku
– rozmowa o twórczości, teatrze
i literaturze
Spotkanie z siostrą Benedyktą Karoliną Zainteresowani nauczyciele
Baumann*
*autorka bloga Zakonnica bez przebrania,

dr Renata
Jagodzińska

prowadzi grupę teatralną Dzikie Koty,
pisarka, polonistka, teolożka

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-zgłoszenie udziału”. Słuchacze
zakwalifikowani na szkolenie zostaną powiadomieni e-mailem.

34

Warsztat
Jak uczyć uczniów uczenia się?

Zainteresowani nauczyciele

dr Renata
Jagodzińska

36

E-learningowy kurs doskonalący
Ocenianie kształtujące – efektywna
forma organizacji uczenia

Nauczyciele wszystkich typów
szkół

Kinga
Gałązka

41

Warsztat
Jak opracować i wykorzystać wyniki
egzaminu zewnętrznego

Zainteresowani nauczyciele

Jadwiga
Miłos

43

E-learningowy kurs doskonalący
Nauczyciele wszystkich typów
Edukacja emocjonalna z wykorzystaniem
szkół
metod aktywizujących

bezpłatne

5 października,
godz. 15.30–18.45

do
25.09.2021

30

50 zł

od 6 października
do 6 listopada,
platforma WODN Moodle

do
01.10.2021

10

bezpłatne

22 września,
godz. 17.00–19.30

do
20.09.2021
do
15.10.2021

4

Kinga
Gałązka

30

50 zł

od 20 października
do 15 listopada,
platforma WODN Moodle

106

Seminarium
Podstawa programowa z języka
polskiego w szkole ponadpodstawowej.
Przygotowanie do nowej matury
Zainteresowani nauczyciele
w 2023 roku
W spotkaniu udział weźmie
dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja
Egzaminacyjna w Warszawie)

dr Renata
Jagodzińska

4

bezpłatne

Szczegóły zostaną podane
w terminie późniejszym

116

E-learningowy kurs doskonalący
Culture in the classroom – jak kształtować Nauczyciele języków obcych
kompetencje interkulturowe na lekcjach wszystkich typów szkół
języka angielskiego

Joanna
Bechcińska

60 zł

od 11 października
do 22 listopada,
platforma WODN Moodle

04.10.2021

292

Seminarium online
Matura z języka angielskiego znów
Nauczyciele języków obcych
nowa – spotkanie dla uczestników sieci szkół ponadpodstawowych
współpracy i samokształcenia

Joanna
Bechcińska

bezpłatne

21 października
godz. 17.00–19.15
online

18.10.2021

30

3

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-zgłoszenie udziału”. Słuchacze
zakwalifikowani na szkolenie zostaną powiadomieni e-mailem.

293

Warsztat
Jak skutecznie zarządzać procesem
edukacyjnym w nowym roku szkolnym
Nauczyciele języków obcych
w każdym możliwym wariancie
wszystkich typów szkół
kształcenia
Zajęcia prowadzi Jan Witek, konsultant
metodyczny Pearson Central Europe

124

Konferencja
Inauguracja projektu edukacji patriotycznej ŁÓDZKIE ORLĘTA SPADKOBIERCY
NIEPODLEGŁOŚCI. Regionalna edukacja
historyczna i wychowanie patriotycznoobronne młodzieży szkolnej, oparte
na miejscowych tradycjach walk o
niepodległość Polski. 2021/2022

Nauczyciele historii i WOS
w łódzkich szkołach
dr Tadeusz Z.
podstawowych oraz nauczyciele
Bogalecki
zainteresowani historią
regionalną

125

Warsztat
Zintegrowane warsztaty strzeleckie
i zajęcia patriotyczno-obronne w 82.
rocznicę walk oddziałów Armii „Łódź’’

Koordynatorzy i liderzy projektu
9
edukacji patriotycznej ŁÓDZKIE dr Tadeusz Z.
(zespół
bezpłatne
ORLĘTA SPADKOBIERCY
Bogalecki 10-osobowy
2 godz.)
NIEPODLEGŁOŚCI. 2021/2022

126

Międzyszkolna wycieczka autokarowa
szlakiem walk II batalionu 1 Pułku
Piechoty Legionów Polskich i oddziałów
łódzkiej 10 Dywizji Piechoty w rejonie
Sieradza, Warty, Goszczanowa i Glinna

Koordynatorzy i liderzy projektu
edukacji patriotycznej ŁÓDZKIE dr Tadeusz Z.
ORLĘTA SPADKOBIERCY
Bogalecki
NIEPODLEGŁOŚCI. 2020/2021

Warsztat
Łódzki październik legionowy

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

127

Joanna
Bechcińska

4

koniec września,
bezpłatne szczegóły zostaną podane
w terminie późniejszym

2

bezpłatne

9 września,
godz. 16.00–17.30

22 września,
godz. 9.00–16.00
Klub Sportowy „Społem”
Łódź, ul. Północna 36

do
07.09.2021

do
07.09.2021

6 października,
godz. 7.45–17.00
11

bezpłatne

Miejsca zbiórek uczestników:
 godz. 7.45. SP nr 26, Łódź,
ul. Pogonowskiego 27/29.
 godz. 8.00. SP nr 40, Łódź,
ul. Praussa 2

19 października,
godz. 10.00–13.00
4

bezpłatne

Zbiórka uczestników:
Plac Niepodległości,
przy pomniku św. Faustyny

do
07.09.2021

do
15.10.2021

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 formularza znajdującego się na stronie www.wodn.lodz.pl, w zakładce „kursy-zgłoszenie udziału”. Słuchacze
zakwalifikowani na szkolenie zostaną powiadomieni e-mailem.

26 października,
godz. 11.00–14.00

128

Warsztat
Lekcja pamięci przy wojskowych
mogiłach na łódzkich Dołach

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

4

bezpłatne

294

Warsztat
Polskie oddziały i instytucje wojskowe
w Łodzi i regionie w latach 1918-1939.
Ich udział w walkach o granice II RP
i kampanii wrześniowej 1939 roku

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

2

295

Warsztat
Działalność pododdziałów i instytucji
Legionów Polskich w Łodzi w latach
1914-1917. Udział legionistów
w wyzwoleniu Łodzi

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

278

Warsztat
Matematyczne perełki, czyli pomysły
na ciekawe lekcje

Nauczyciele matematyki szkół
podstawowych

142

Konferencja
Analiza wyników egzaminu
maturalnego z biologii

Nauczyciele biologii szkół
ponadpodstawowych,
dyrektorzy, egzaminatorzy

144

Zajęcia terenowe
Nauczyciele przyrody i edukacji
Gry i zabawy przyrodnicze w terenie –
elementarnej
edukacja ekologiczna dla najmłodszych

Joanna
Grzesiak

145

Warsztat
Jak pies z kotem – stosunki
antagonistyczne i nieantagonistyczne
między gatunkami

Joanna
Grzesiak

Nauczyciele przedmiotów
przyrodniczych i zainteresowani

Zbiórka uczestników:
przy wejściu na cmentarz
wojskowy przy ul. Wojska
Polskiego 149

do
22.10.2021

bezpłatne

9 września,
godz. 17.40–18.30

do
07.09.2021

3

bezpłatne

12 października,
godz. 16.00–18.30

do
08.10.2021

Kinga
Gałązka

2

bezpłatne

29 września,
godz. 14.30–16.00

do
23.09.2021

Joanna
Grzesiak

2

bezpłatne

25 października,
godz. 15.30–17.30

do
20.10.2021

4

3

bezpłatne

bezpłatne

7 października,
godz. 15.00–19.00
Las Łagiewnicki,
ul. Wycieczkowa 86

4 października,
godz. 15.00–17.30
Miejski Ogród Zoologiczny

do
01.10.2021

do
28.09.2021

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-zgłoszenie udziału”. Słuchacze
zakwalifikowani na szkolenie zostaną powiadomieni e-mailem.

154

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

Włodzimierz
Nawrocki

5

bezpłatne

22 września,
godz. 15.00–18.45

do
15.09.2021

155

Warsztat
Przez zabawę do nauki fizyki

Zainteresowani nauczyciele
przedmiotów przyrodniczych
wszystkich typów szkół

Włodzimierz
Nawrocki

10

20 zł

13 i 27 października,
godz. 15.15–19.00

do
06.10.2021

164

Warsztat
Nauczyciele geografii ze szkół
Jak przygotować uczniów do egzaminu
podstawowych
ósmoklasisty z geografii

bezpłatne

20 października,
godz. 17.00–20.00,
online
(pierwsze spotkanie)

do
18.10.2021

167

Kurs doskonalący
Przygotowanie nauczycieli
do prowadzenia zajęć edukacyjnych
z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek oświatowych

Joanna
Grzesiak

34

500 zł

1 października,
godz. 14.00–19.00
2 października,
godz. 9.00–19.00
3 października,
godz. 9.00–16.00

do
20.09.2021

168

Kurs doskonalący
Tworzenie Szkoły Promującej Zdrowie

Nauczyciele szkół promujących

Joanna
Grzesiak

20

60 zł

169

Warsztat
Jak budować poczucie bezpieczeństwa
dziecka po powrocie do szkoły

Nauczyciele szkół promujących
zdrowie oraz zainteresowani

Joanna
Grzesiak

4

bezpłatne

30 września,
godz. 15.00–18.00

do
27.09.2021

171

Warsztat
Tańcz solo – latynoskie rytmy i tańce

Nauczyciele wychowania
fizycznego wszystkich typów
szkół i placówek oraz inni
zainteresowani

Joanna
Grzesiak

3

40 zł

15 października,
godz. 15.00–17.30

do
08.10.2021

172

Nauczyciele wychowania
Warsztat
fizycznego wszystkich typów
Tai Chi i Qigong – teoretyczne i praktyczne
szkół i placówek oraz inni
podstawy
zainteresowani

Joanna
Grzesiak

60 zł

29 października
i 19 listopada,
godz. 15.30–18.00

do
18.10.2021

Jadwiga
Miłos

10

6

13, 18, 20 i 27 października,
do
godz. 15.00–19.00
04.10.2021

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 formularza znajdującego się na stronie www.wodn.lodz.pl, w zakładce „kursy-zgłoszenie udziału”. Słuchacze
zakwalifikowani na szkolenie zostaną powiadomieni e-mailem.

177

Konsultacja zbiorowa
Klinika dobrego czytelnika. Zgubne
skutki nieczytania

Nauczyciele bibliotekarze
oraz inni zainteresowani
nauczyciele

Anna IwickaOkońska

2

178

Konsultacja zbiorowa
Klinika dobrego czytelnika:
Organizujemy spotkanie z pisarzem

Nauczyciele bibliotekarze
oraz inni zainteresowani
nauczyciele

Anna IwickaOkońska

296

Konsultacja zbiorowa
Wykorzystanie pojemnika wielorakich
aktywności na zajęciach plastycznych
i muzycznych (MOJE BAMBINO)

Nauczyciele przedmiotów
artystycznych oraz świetlicy
szkolnej

Beata
Huzarska

190

Kurs doskonalący
Kurs kierowników wycieczek szkolnych

Kandydaci na kierowników
wycieczek

Dorota
Zając

bezpłatne

6 października,
godz. 17.30–19.30
online

do
01.10.2021

2

bezpłatne

20 października,
godz. 17.30–19.30
online

do
15.10.2021

2

bezpłatne

4 października,
godz. 15.30–17.00

do
27.09.2021

10

60 zł

5 i 12 października,
godz. 15.00–19.00
do
lub
28.09.2021
do uzgodnienia z placówką
zamawiającą

do
18.10.2021

EDUKACJA ELEMENTARNA

51

E-learningowy kurs doskonalący
Nauczyciele wychowania
Indywidualizowanie pracy z dzieckiem
przedszkolnego i edukacji
w procesie edukacyjnym i wychowawczym wczesnoszkolnej

Barbara
Papierz

25

65 zł

od 25 października
do 10 grudnia,
platforma WODN Moodle

52

Warsztat
Obserwacja i diagnoza podstawą
planowania pracy z dzieckiem
w przedszkolu

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego

Mirosława
Matczak

8

60 zł

6 i 13 października,
godz. 14.00–18.00

do
24.09.2021

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

Bogusława
Rajska

bezpłatne

18 i 25 października
oraz 3 listopada,
online

do
08.10.2021

E-learningowy kurs doskonalący
Etyka nie tylko dla smyka

57

Program przybliżający wdrażanie treści
o tematyce społeczno-etycznej w edukacji
wczesnoszkolnej, realizowany
we współpracy z ORE i CBA

15
e-learning

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 formularza znajdującego się na stronie www.wodn.lodz.pl, w zakładce „kursy-zgłoszenie udziału”. Słuchacze
zakwalifikowani na szkolenie zostaną powiadomieni e-mailem.

58

Kurs doskonalący
Przyjaciele Zippiego

Nauczyciele edukacji
Program skierowany do dzieci w wieku 5-9 lat elementarnej i pedagodzy

Bogusława
Rajska

więcej na www.wodn.lodz.pl

15

250 zł
+ 250 zł

(w tym 3
za materiały
e-learning)
dla grupy

23 i 30 września,
godz. 14.00–19.00
oraz 3 godz. online

do
13.09.2021

do
11.10.2021

60

E-learningowy kurs doskonalący
Nauczyciele wychowania
Otwarty umysł – rozwijanie aktywności
przedszkolnego
twórczej dziecka

Mirosława
Matczak

40

80 zł

26 października,
(rozpoczęcie),
platforma WODN Moodle

61

Warsztat
Wykorzystanie narzędzi TOC w pracy
z dziećmi cz. I

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej

Mirosława
Matczak

5

45 zł

12 października,
godz. 14.30–18.30

do
01.10.2021

65

E-learningowy kurs doskonalący
WebQuest jako innowacyjna metoda
w pracy nauczyciela

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej

Mirosława
Matczak

20

60 zł

19 października
(rozpoczęcie),
platforma WODN Moodle

do
04.10.2021

66

Kurs doskonalący
Nauka języka angielskiego razem
z dziećmi w przedszkolu

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego

Mirosława
Matczak

15

bezpłatnie

30 września,
4 i 7 października,
godz. 14.30–18.30

do
17.09.2021

70

Warsztat
Nauczyciele wychowania
Ćwiczenia logopedyczne nie tylko przy
przedszkolnego i edukacji
stoliku – zabawy wzrokowo-słuchowowczesnoszkolnej
ruchowe

Mirosława
Matczak

5

55 zł

25 października,
godz. 14.30–18.30

do
11.10.2021

71

Warsztat
Zabawy logorytmiczne - wesołe
i praktyczne

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego

Mirosława
Matczak

5

55 zł

18 października,
godz. 14.30–18.30

do
04.10.2021

78

Warsztat
Nauka przez zabawę – rozwijanie
umiejętności matematycznych dzieci
w wieku wczesnoszkolnym cz. 2

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

Bogusława
Rajska

5

45 zł

21 września,
godz. 15.00–19.00

do
14.09.2021

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 formularza znajdującego się na stronie www.wodn.lodz.pl, w zakładce „kursy-zgłoszenie udziału”. Słuchacze
zakwalifikowani na szkolenie zostaną powiadomieni e-mailem.

82

Warsztat
Ciekawe propozycje gier i zabaw
dla dzieci – animacja czasu wolnego

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej, świetlic
szkolnych i pedagodzy szkolni

Barbara
Papierz

5

45 zł

21 października,
godz. 15.00–19.00

do
14.10.2021

90

Warsztat e-learningowy
Nauczyciele wychowania
Lekcje muzyki w klasach I-III w zdalnym przedszkolnego i edukacji
nauczaniu
wczesnoszkolnej

Beata
Huzarska

10

bezpłatne

od 20 do 24 września,
platforma WODN Moodle

do
13.09.2021

91

Warsztat e-learningowy
Kalendarz muzyczny w przedszkolu –
muzyka w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego

Beata
Huzarska

5

bezpłatne

13 września,
platforma WODN Moodle

do
08.09.2021

92

Warsztat
Nauczyciele wychowania
Solfonki to też dzwonki – nowatorskie
przedszkolnego i edukacji
rozwiązania w edukacji muzycznej dzieci
wczesnoszkolnej
Zajęcia prowadzi Jacek Tarczyński

Beata
Huzarska

5

60 zł

18 października,
godz. 16.00–20.00

do
08.10.2021

93

E-learningowa konsultacja zbiorowa
Kształtowanie postaw patriotycznych
u dzieci poprzez działania artystyczne

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej i wychowawcy
świetlicy

Beata
Huzarska

3

bezpłatne

29 września,
platforma WODN Moodle

do
27.09.2021

94

Warsztat
Metodyka edukacji muzycznej
Zajęcia prowadzi Ludmiła Fabiszewska

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej

Beata
Huzarska

5

60 zł

27 września,
godz. 15.30–19.30

do
17.09.2021

297

Warsztat
Piękna nasza Polska cała w wierszu
i piosence
Zajęcia prowadzi Ludmiła Fabiszewska

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej

Beata
Huzarska

4

50 zł

11 października,
godz. 16.00–19.00

do
04.10.2021

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 formularza znajdującego się na stronie www.wodn.lodz.pl, w zakładce „kursy-zgłoszenie udziału”. Słuchacze
zakwalifikowani na szkolenie zostaną powiadomieni e-mailem.

221

Kurs doskonalący
Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej oraz klas IV-VI,
Program skierowany do uczniów w wieku
8-12 lat
pedagodzy i psychologowie

200 zł
+ 300 zł

Bogusława
Rajska

14

więcej na www.wodn.lodz.pl

za materiały
dla n-la
i uczniów

5 i 7 października,
godz. 15.00–19.00
oraz 12 października,
godz. 15.00–18.00

do
20.09.2021

WYCHOWANIE, OPIEKA I PROFILAKTYKA

58

Kurs doskonalący
Przyjaciele Zippiego

Nauczyciele edukacji
Program skierowany do dzieci w wieku 5-9 lat elementarnej i pedagodzy

Bogusława
Rajska

więcej na www.wodn.lodz.pl

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

194

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

195

Warsztat
Jak napisać indywidualny programy
edukacyjno – terapeutyczny IPET
dla ucznia niepełnosprawnego
intelektualnie w stopniu
umiarkowanym
lub znacznym

202

Warsztat
AAC – alternatywne i wspomagające
metody komunikacji

220

Warsztat
Powrót uczniów do szkoły po zdalnym Nauczyciele, wychowawcy
nauczaniu – sposoby wsparcia zdrowia wszystkich typów szkół
psychicznego i dobrostanu uczniów

Nauczyciele przedszkoli, szkół
ogólnodostępnych i
integracyjnych pracujący
z uczniem niepełnosprawnym
intelektualnie w stopniu
umiarkowanym lub znacznym
Nauczyciele edukacji
elementarnej, pedagodzy
szkolni oraz zainteresowani
nauczyciele

15

250 zł
+ 250 zł

(w tym 3
za materiały
e-learning)
dla grupy

23 i 30 września,
godz. 14.00–19.00
oraz 3 godz. online

do
13.09.2021

Krzysztof
Sibielski

5

60 zł

9 września,
godz. 15.15–19.15

do
03.09.2021

Basima
Al-Qadi

5

45 zł

16 września,
godz. 15.30–19.30

do
10.09.2021

Basima
Al-Qadi

10

60 zł

21 i 28 października,
15.30–19.30

do
14.10.2021

Barbara
Papierz

5

45 zł

22 września,
godz.15.00–19.00

do
16.10.2021

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 formularza znajdującego się na stronie www.wodn.lodz.pl, w zakładce „kursy-zgłoszenie udziału”. Słuchacze
zakwalifikowani na szkolenie zostaną powiadomieni e-mailem.

221

Kurs doskonalący
Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej oraz klas IV-VI,
Program skierowany do uczniów w wieku
8-12 lat
pedagodzy i psychologowie

Bogusława
Rajska

200 zł
+ 300 zł
14

więcej na www.wodn.lodz.pl

za materiały
dla n-la
i uczniów

5 i 7 października,
godz. 15.00–19.00
oraz 12 października,
godz. 15.00–18.00

do
20.09.2021

KOMPUTER I ZASOBY INTERNETOWE W EDUKACJI

229

230

232

240

Warsztat z modułem e-learningu
lub e-learning
Info-TEKA – e-learnigowe warsztaty
Zainteresowani
dla nauczycieli „Wykorzystanie
nauczyciele edukacji
do programowania zasobów Internetu wczesnoszkolnej
oraz aplikacji ScratchJr w edukacji
wczesnoszkolnej”
Warsztat z modułem e-learningu
lub e-learning
Info-TEKA – e-learnigowe warsztaty
dla nauczycieli „Wirtualne tablice
i interaktywne obrazy”

Zainteresowani nauczyciele

Warsztat
Uczymy w szkole programować –
programowanie w C++ część 1

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

Warsztat
Administrowanie szkolną platformą
Microsoft Office 365

Nauczyciele informatyki,
administratorzy szkolnych
pracowni informatycznych
posiadający platformę
MS Office 365

Anka
Pilichowska

12
(w tym 8

7 października,
godz. 15.30–18.30,
e-learning) bezpłatne
aplikacja Teams,
lub 12
platforma WODN Moodle

do
01.10.2021

e-learning

10
Anka
Pilichowska

26 października 2021,
15.30–18.30,
aplikacja Teams,
platforma WODN Moodle

do
21.10.2021

40 zł

12 października,
godz. 15.00–19.00

do
04.10.2021

40 zł

26 października,
godz. 15.00–18.15

(w tym 6
e-learning) bezpłatne

lub 10
e-learning

Paweł
Mateja

Paweł
Mateja

5

4

do
18.10.2021

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 formularza znajdującego się na stronie www.wodn.lodz.pl, w zakładce „kursy-zgłoszenie udziału”. Słuchacze
zakwalifikowani na szkolenie zostaną powiadomieni e-mailem.

241

Warsztat
Nauczyciele wszystkich etapów
Microsoft Office 365 – praca z aplikacją edukacyjnych, wychowawcy
Teams
klas, pedagog

298

Warsztat
KAHOOT, Quizizz – tworzymy
i przeprowadzamy interaktywne quizy

Zainteresowani nauczyciele

Paweł
Mateja

4

40 zł

5 października,
godz. 15.00–18.15

do
11.10.2021

Sławomir
Skonieczka

4

bezpłatne

21 października,
godz. 15.30–18.30

do
18.10.2021

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 formularza znajdującego się na stronie www.wodn.lodz.pl, w zakładce „kursy-zgłoszenie udziału”. Słuchacze
zakwalifikowani na szkolenie zostaną powiadomieni e-mailem.

