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25.01.2022

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel. (42)678-10-85

email: sekretariat@lcdnikp.elodz.edu.pl

 

Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

1. seminarium nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej, świetlic

i inni zainteresowani

Bajkoterapia w pracy z małymi

dziećmi (część trzecia)

online

(aplikacja Teams)

03.02.22 16.30 18.45 02.02.22 Anna Drzewiecka

2. seminarium nauczyciele wychowania

przedszkolnego

Mediacje już w przedszkolu online

(aplikacja Teams)

03.02.22 15.00 18.00 02.02.22 Elżbieta Ciesiołkiewicz,

współpraca: Dorota Roszczyk

3. spotkanie zespołu

zadaniowego

nauczyciele zaangażowani

w działania Zespołu

„Kodowanie przez miganie” –

zastosowanie elementów

języka migowego w pracy

z dzieckiem w wieku

przedszkolnym

ŁCDNiKP

ul. Żeromskiego 115,

budynek C, II p.,

s. 25

09.02.22 15.00 17.15 Elżbieta Ciesiołkiewicz

4. spotkanie zespołu

zadaniowego

nauczyciele zaangażowani

w działania Zespołu

„W świecie znaków i symboli” –

spotkanie Zespołu

zadaniowego ds. kodowania

w przedszkolu

ŁCDNiKP

ul. Żeromskiego 115,

budynek C, II p.,

s. 25

10.02.22 15.30 17.45 Elżbieta Ciesiołkiewicz

5. konsultacja grupowa nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej, inni

zainteresowani

nauczyciele

Pomysły i inspiracje na ciekawe

zajęcia z zakresu edukacji

przyrodniczej

online

(aplikacja Teams)

01.02.22 17.00 18.30 31.01.22 Anna Rostrygin,

współpraca: Joanna Swacyna

– nauczycielka ze Szkoły

Podstawowej nr 10
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Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

6. konsultacja grupowa nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej

i przedszkolnej oraz inni

zainteresowani

Jak napisać scenariusz zajęć

dramowych?

online

(aplikacja Teams)

03.02.22 18.00 19.30 02.02.22 Małgorzata Lesisz

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

1. konsultacje

indywidualne

nauczyciele wszystkich

typów szkół oraz

placówek oświatowych

Organizacja oraz sposób

przeprowadzania konkursów,

dokumentowanie przebiegu

konkursu, konstruowanie

dokumentacji formalnej

kontakt telefoniczny

lub poczta e-mail

wtorki,

środy

14.30 16.30 Elżbieta Bytniewska 

e.bytniewska@lcdnikp.elodz.

edu.pl,

tel. 692 553 893

2. warsztaty nauczyciele języka

niemieckiego

„Zainspiruj się” – metody

i techniki pracy na zajęciach

języka niemieckiego warte

upowszechnienia

ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 210

08.02.22 17.00 19.00 07.02.22 Ewa Ciemnicka

e.ciemnicka@lcdnikp.elodz.

edu.pl

3. spotkanie zespołu

zadaniowego

nauczyciele języka

niemieckiego

Dni Krajów

Niemieckojęzycznych

ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 3b (Pracownia

Humanistyczna)

15.02.22 10.00 12.00 14.02.22 Ewa Ciemnicka

e.ciemnicka@lcdnikp.elodz.

edu.pl

4. konsultacja grupowa nauczyciele języków

obcych

Awans zawodowy nauczycieli

języków obcych –

rozwiązywanie problemów

szkolnych w kontekście prawa

oświatowego

ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 3b (Pracownia

Humanistyczna)

04.02.22 17.00 19.00 03.02.22 Ewa Ciemnicka

e.ciemnicka@lcdnikp.elodz.

edu.pl
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Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

1. warsztaty nauczyciele wychowania

fizycznego ze szkół

podstawowych

Konstruowanie zasad oceniania

z wychowania fizycznego

(czwarte spotkanie)

Szkoła Podstawowa

nr 162

ul. Powszechna 15

02.02.22 16.15 18.30 Ewa Sprawka

2. warsztaty nauczyciele wychowania

fizycznego ze szkół

podstawowych

Archetypy rozwoju ruchowego Szkoła Podstawowa

nr 162

ul. Powszechna 15

09.02.22 16.15 18.30 Ewa Sprawka
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Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

1. kurs BHP pracownicy szkół

i placówek

Teoretyczne i praktyczne efekty

zastosowania aktualnych

przepisów oraz norm

bezpieczeństwa i higieny pracy

w realizacji zadań zawodowych.

Szkolenie okresowe dla

pracowników szkół i placówek

szkoła, placówka 10,

17.02.22

13.00 19.00 3 dni przed

datą

rozpoczęcia

35 Zdzisław Anglart

2. kurs BHP pracownicy szkół,

placówek, zakładów pracy

Rozwijanie nawyku

wykorzystania wiedzy oraz

umiejętności w procesie

szkolenia wstępnego BHP,

instruktaż ogólny

i stanowiskowy

szkoła, placówka

lub inny zakład

pracy

11, 18,

25.02.22

13.00 18.00 3 dni przed

datą

rozpoczęcia

30 Zdzisław Anglart

3. spotkanie zespołu

metodycznego

członkowie Zespołu

metodycznego nauczycieli

edukacji

dla bezpieczeństwa

Metodyka pracy nauczycieli –

edukatorów kształcenia

w zakresie bezpieczeństwa

i higieny pracy. Wykorzystanie

elementów kształcenia

modułowego w formach

szkoleniowych BHP

ŁCDNiKP

ul. Franciszkańska

137, sala

konferencyjna

17.02.22 16.00 17.30 3 dni przed

datą

rozpoczęcia

Izabela Rosiak
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Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

4. konsultacje

indywidualne

nauczyciele i edukatorzy

bloku tematycznego BHP

oraz edukacji dla

bezpieczeństwa

Treści i metody kształcenia

„Edukacji dla bezpieczeństwa”.

Kwalifikacje technika BHP.

Oprogramowanie edukacji

BHP. Optymalizacja doboru

metod – efektywność

kształcenia, konstruktywizm,

kształcenie hybrydowe, zasady

łączenia rodzajów i form

szkoleniowych

ŁCDNiKP

Pracownia BHP

i Ergonomii

ul. Franciszkańska

137, s. 16

07, 14, 21,

28.02.22

15.00 17.00 3 dni przed

datą

rozpoczęcia

Izabela Rosiak,

Zdzisław Anglart
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Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

1. seminarium dyrektorzy szkół

zawodowych

Forum Dyrektorów Szkół

Zawodowych „Zasady

tworzenia wewnętrznych

aktów prawnych”

online

(aplikacja Teams)

01.02.22 12.00 13.30 31.01.22 Mariola Zajdlic

2. seminarium dyrektorzy liceów

ogólnokształcących

Forum Dyrektorów Liceów

Ogólnokształcących

online

(aplikacja Teams)

09.02.22 12.00 13.30 08.02.22 Mariola Zajdlic

Pracownia Rozwoju Zawodowego i Osobistego Nauczycieli

Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

1. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy łódzkich

szkół i placówek

oświatowych

Język angielski B1

(konwersacje)

ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 201

07,

28.02.22

13.30 15.30 nabór

zamknięty

30/semestr

(60 godz.)

Zofia Kordala

z.kordala@lcdnikp.elodz.

edu.pl

2. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy

i nauczyciele łódzkich

szkół i placówek

oświatowych

Język angielski A2 (III semestr) ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 201

07,

28.02.22

16.00 19.15 07.02.22 700/

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

z.kordala@lcdnikp.elodz.

edu.pl
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Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

3. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy

i nauczyciele łódzkich

szkół i placówek

oświatowych

Język angielski B1+ (I semestr) ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 201

01,

08.02.22

17.00 19.15 01.02.22 700/

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

z.kordala@lcdnikp.elodz.

edu.pl

4. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy łódzkich

szkół i placówek

oświatowych

Język angielski A1

(dla początkujących)

ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 201

02,

09.02.22

16.30 19.40 02.02.22 700/

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

z.kordala@lcdnikp.elodz.

edu.pl

5. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy

i nauczyciele łódzkich

szkół i placówek

oświatowych

Język angielski B1+ (II semestr) ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 201

04,

11.02.22

15.00 17.30 nabór

zamknięty

1050/

semestr 

(90 godz.)

Zofia Kordala

z.kordala@lcdnikp.elodz.

edu.pl

6. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy łódzkich

szkół i placówek

edukacyjnych

Język angielski B1 (III semestr) ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 201

05,

12.02.22

09.00 12.15 05.02.22 700/

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

z.kordala@lcdnikp.elodz.

edu.pl

7. kurs z zakresu TIK nauczyciele potrzebujący

wsparcia w zakresie

organizacji kształcenia

zdalnego

Wybrane elementy kształcenia

zdalnego

online

(aplikacja Teams)

28.02.22 16.00 19.00 nabór

zamknięty

Zofia Kordala

z.kordala@lcdnikp.elodz.

edu.pl
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Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

1. edukacyjne zajęcia

pozaszkolne

uczniowie szkół

podstawowych

i ponadpodstawowych

Programowanie w Pythonie ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 108

każdy

ponie-

działek

17.15 19.00 lista

zamknięta

Sławomir Szaruga

2. edukacyjne zajęcia

pozaszkolne

uczniowie szkół

podstawowych

Podstawy programowania

w oparciu o płytki Arduino

ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 109

każdy

ponie-

działek

16.30 18.00 lista

zamknięta

Sławomir Szaruga

3. edukacyjne zajęcia

pozaszkolne

uczniowie szkół

podstawowych

Centrum Mistrzostwa

Informacyjnego

Społeczna Szkoła

Podstawowa STO

ul. Czerwona 8

każda

środa

16.30 18.00 lista

zamknięta

Sławomir Szaruga

4. warsztaty nauczyciele różnych

przedmiotów z wszystkich

typów szkół

Zastosowania metody

WebQuest w pracy zdalnej

online

(aplikacja Teams)

08.02.22 16.00 17.30 07.02.22 Dorota Wojtuś

5. warsztaty dyrektorzy i nauczyciele

przedszkoli

Zdalna komunikacja

z rodzicami w przedszkolu

online

(aplikacja Teams)

09.02.22 17.00 18.30 08.02.22 Dorota Wojtuś

6. warsztaty nauczyciele różnych

przedmiotów z wszystkich

typów szkół

Wykorzystanie internetowych

aplikacji edukacyjnych

online

(aplikacja Teams)

22.02.22 16.00 17.30 21.02.22 Dorota Wojtuś

7. kurs z zakresu

informatyki

uczniowie szkół

podstawowych

Centrum Mistrzostwa

Informacyjnego

ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 109

co druga

sobota

10.00 12.30 lista

zamknięta

Lidia Aparta

8. konferencja zainteresowani

nauczyciele

Akademia Kreatywności online

(aplikacja Teams)

24.02.22 18.00 18.45 22.02.22 Lidia Aparta

9. warsztaty zainteresowani

nauczyciele

Wykorzystanie testów online

w pracy nauczyciela

online

(aplikacja Teams)

10.02.22 17.00 19.00 09.02.22 Bożena Piekarska
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Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

10. warsztaty nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej i inni

zainteresowani

Nauka programowania

dla najmłodszych w środowisku

Scratch

online

(aplikacja Teams)

14,

15.02.22

17.00 19.00 12.02.22 Bożena Piekarska

11. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

Forms – tworzenie

rozgałęzionych testów i ankiet

online

(aplikacja Teams)

01.02.22 15.00 18.00 30.01.22 Tomasz Krupa

12. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

Nieliniowa edycja filmów

w systemowych aplikacjach

Windows

online

(aplikacja Teams)

03.02.22 15.00 18.00 01.02.22 Tomasz Krupa

13. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

OneNote – magazyn treści.

Zorganizuj treści

w elektronicznym notesie,

udostępniaj, rozsyłaj

do notesów zajęć w Teams

online

(aplikacja Teams)

09.02.22 15.00 18.00 02.02.22 Tomasz Krupa

14. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

Forms – tworzenie

rozgałęzionych testów i ankiet

online

(aplikacja Teams)

10.02.22 15.00 18.00 08.02.22 Tomasz Krupa

15. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

ShotCut – wieloplatformowy

program do nieliniowej edycji

filmów

online

(aplikacja Teams)

15.02.22 10.00 13.00 13.02.22 Tomasz Krupa

16. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

OneNote – magazyn treści.

Zorganizuj treści

w elektronicznym notesie,

udostępniaj, rozsyłaj

do notesów zajęć w Teams

online

(aplikacja Teams)

16.02.22 10.00 13.00 14.02.22 Tomasz Krupa

17. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

Stream – magazyn filmów

w chmurze. Stwórz kolekcję

filmów i udostępniaj grupom,

zespołom, uczniom w Teams

online

(aplikacja Teams)

17.02.22 10.00 13.00 15.02.22 Tomasz Krupa

18. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

Forms – tworzenie testów

i ankiet

online

(aplikacja Teams)

22.02.22 10.00 13.00 20.02.22 Tomasz Krupa
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Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

19. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

Stream – magazyn filmów

w chmurze. Stwórz bibliotekę

filmów i udostępniaj

je uczniom, grupom, zespołom

w Teams

online

(aplikacja Teams)

24.02.22 10.00 13.00 22.02.22 Tomasz Krupa

20. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

Elementy tutoringu jako forma

pracy z uczniem zdolnym.

Przykłady superwizji

online

(aplikacja Teams)

10.02.22 16.30 18.00 08.02.22 Adam Cyrański
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Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

1. warsztaty nauczyciele techniki i inni

zainteresowani

Ożywiamy stare książki.

Projektowanie i tworzenie

przedmiotów dekoracyjnych

online

(aplikacja Teams)

10.02.22 17.30 20.00 Barbara Preczyńska

2. edukacyjne zajęcia

pozaszkolne

uczniowie klas IV-VIII

z opiekunami

Poznajemy zawód stolarza.

Ręczna obróbka drewna

ŁCDNiKP

Pracownia Edukacji

Przedzawodowej

ul. Franciszkańska

137

do

ustalenia

po

zgłosze-

niu szkół

(środa,

czwartek,

piątek)

do

ustalenia

po

zgłosze-

niu szkół

zgłoszenie

telefoniczne

lub mailowe

Barbara Preczyńska

b.preczynska@lcdnikp.elodz.

edu.pl

3. grupowe badanie

predyspozycji

zawodowych

uczniowie klas VII-VIII

szkół podstawowych

z opiekunami

Warsztaty z zakresu

elektrotechniki i obsługi

miniobrabiarek szkolnych

ŁCDNiKP

Pracownia Edukacji

Przedzawodowej

ul. Franciszkańska

137 (lub online)

czwartki,

piątki, ew.

inne dni

08.00 12.30 tydzień

wcześniej

Krzysztof Makowski

k.makowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

4. edukacyjne zajęcia

pozaszkolne

uczniowie klas VI-VIII

szkół podstawowych

z opiekunami

Montaż i uruchamianie

układów elektronicznych

ŁCDNiKP

Pracownia Edukacji

Przedzawodowej

ul. Franciszkańska

137 (lub online)

środy, ew.

inne dni

08.00 12.00 tydzień

wcześniej

Krzysztof Makowski

k.makowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

5. konsultacja grupowa nauczyciele techniki Uaktualnienie wiedzy z zakresu

mechaniki i mechatroniki

online

(aplikacja Teams)

09.02.22 16.00 18.30 08.02.22 Krzysztof Makowski

k.makowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl
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Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

1. kurs języka

angielskiego

nauczyciele kształcenia

zawodowego

Język angielski zawodowy  –

branżowy

online

(aplikacja Teams)

07.02.22 17.00 19.30 04.02.22 Joanna Orda

2. kurs zainteresowani

nauczyciele

Efektywne uczenie się online

(aplikacja Teams)

03.02.22 16.30 19.30 02.02.22 Joanna Orda

3. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

Wykorzystanie programu

Audacity w dydaktyce

online

(aplikacja Teams)

23.02.22 10.00 12.30 22.02.22 Jarosław Koludo

4. konsultacja grupowa nauczyciele kształcenia

zawodowego w branży

przemysłu mody

Tworzenie map myśli

z zastosowaniem programu

MindMaster

online

(aplikacja Teams)

03.02.22 17.30 19.00 02.02.22 Maria Michalak

5. konsultacja grupowa dyrektorzy i nauczyciele

łódzkich szkół

oraz pracodawcy

Uszczegółowienie zapisów

dokumentacji zgłoszeniowej

do konkursu „Pracodawca

Kreujący i Wspierający

Edukację 2021".

Kompletowanie materiałów

konkursowych

online

(aplikacja Teams)

07.02.22 10.00 15.00 Danuta Urbaniak,

Jadwiga Morawiec

6. kurs z zakresu TIK zainteresowani

nauczyciele

Wybrane aspekty kształcenia

zdalnego w edukacji

zawodowej

online

(aplikacja Teams)

04,

11.02.22

16.00 20.30 03.02.22 Donata Andrzejczak

7. kurs z zakresu TIK nauczyciele szkół

branżowych

i technicznych

Wybrane aspekty kształcenia

zdalnego w edukacji

zawodowej

online

(aplikacja Teams)

01, 08,

15.02.22

15.00 19.30 kontynuacja Maria Stompel

8. seminarium dyrektorzy szkół

zawodowych, nauczyciele

kształcenia zawodowego

Procedury zgłaszania nowego

zawodu do klasyfikacji

zawodów i specjalności

online

(aplikacja Teams)

07.02.22 16.30 18.00 06.02.22 Barbara Kapruziak

9. spotkanie zespołu

zadaniowego

nauczyciele kształcenia

zawodowego

Opracowanie dokumentacji

zgłoszeniowej – nowy zawód

w klasyfikacji zawodów/

specjalności

online

(aplikacja Teams)

10.02.22 12.30 14.30 Barbara Kapruziak
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Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

1. konsultacje

indywidualne

zainteresowani

nauczyciele z wszystkich

typów szkół,

ze szczególnym

wskazaniem nauczycieli

WOS i geografii

O Chinach współczesnych

na lekcjach WOS i geografii

online

(aplikacja Teams,

Zespół WOS &

Historia)

10.02.22 16.30 18.30 Barbara Muras

2. konsultacje

indywidualne

dyrektorzy, nauczyciele,

pracownicy samorządów

i placówek edukacyjnych,

dorośli niebędący

nauczycielami

Aplikowanie projektów

w ramach programu Erasmus+

ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

p. 301/

mailowo lub

telefonicznie

w miarę

potrzeb

(od

ponie-

działku

do

czwartku)

10.00 15.00 Barbara Wrąbel

b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.

elodz.edu.pl,

tel. 501 258 292

3. seminarium dyrektorzy, nauczyciele,

pracownicy samorządów

i placówek edukacyjnych,

dorośli niebędący

nauczycielami

Aplikowanie projektów

w ramach programu Erasmus+.

Akcja 2 Partnerstwa na rzecz

współpracy

online

(aplikacja Teams)

09.02.22 15.00 18.00 08.02.22 Barbara Wrąbel

b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.

elodz.edu.pl,

tel. 501 258 292
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Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

1. konsultacja grupowa nauczyciele WOS oraz

inni zainteresowani

Jak przeprowadzić debatę

w szkole?

ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 301

01.02.22 15.45 17.30 Barbara Muras

2. spotkanie zespołu

metodycznego

Członkowie Zespołu

metodycznego ds. wiedzy

o społeczeństwie

Organizacja i przeprowadzenie

innowacyjnych spotkań

edukacyjnych w szkole.

Edukacja prawna w szkole

online

(aplikacja Teams,

Zespół WOS &

Historia)

15.02.22 14.00 17.00 Barbara Muras

3. kurs z zakresu TIK nauczyciele historii i WOS

oraz nauczyciele innych

przedmiotów

humanistycznych

Wybrane aspekty kształcenia

zdalnego w edukacji

historycznej i obywatelskiej

online

(aplikacja Teams)

02.02.22 16.00 20.30 Barbara Wrąbel

b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.

elodz.edu.pl,

Aneta Rapalska

a.rapalska@lcdnikp.elodz.

edu.pl

4. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół i przedszkoli

Szlakiem wielokulturowej Łodzi

– łódzkie Judaika

online

(aplikacja Teams)

03.02.22 15.30 17.30 03.02.22 Piotr Machlański

5. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół i przedszkoli

Łódzkie rody fabrykanckie –

Geyerowie

online

(aplikacja Teams)

10.02.22 15.30 17.30 10.02.22 Piotr Machlański
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Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

1. warsztaty uczniowie klas V i VI Poznajemy świat zawodów Szkoła Podstawowa

nr 153

ul. Obrońców

Westerplatte 28

02.02.22 09.00 13.00 14.12.21 Ewa Koper

e.koper@lcdnikp.elodz.edu.pl,

Marek Wilmowski

m.wilmowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

2. konsultacje

indywidualne

uczniowie klas III Świadome planowanie kariery

edukacyjno-zawodowej

XXI Liceum

Ogólnokształcące

ul. Kopernika 2

04.02.22 13.00 15.30 21.12.21 Ewa Koper

e.koper@lcdnikp.elodz.edu.pl

3. konsultacje

indywidualne

rodzice uczniów klas VIII Rodzic świadomym doradcą

zawodowym swojego dziecka

Szkoła Podstawowa

nr 36

ul. Więckowskiego

35

08.02.22 16.30 18.00 10.09.21 Ewa Koper

e.koper@lcdnikp.elodz.edu.pl

4. konsultacje

indywidualne

uczniowie klas VIII Szkoły

Podstawowej nr 182

Kryteria wyboru szkoły

ponadpodstawowej. Oferta

łódzkich szkół

Szkoła Podstawowa

nr 182

ul. Łanowa 16

04.02.22 09.00 14.00 Marek Wilmowski

m.wilmowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

5. turniej uczniowie klas IV Szkoły

Podstawowej nr 193

Wewnątrzszkolny Turniej

Zawodoznawczy „Poznajemy

świat zawodów”

Szkoła Podstawowa

nr 193

ul. Małej Piętnastki 1

10.02.22 09.00 12.00 Ewa Koper

e.koper@lcdnikp.elodz.edu.pl,

Marek Wilmowski

m.wilmowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

6. konsultacja grupowa uczniowie klas VIII szkoły

podstawowej

Badanie predyspozycji

zawodowych

online

(aplikacja Teams)/

stacjonarnie

luty 2022

(do

ustalenia)

08.00 13.00 Aleksandra Bednarek

a.bednarek@lcdnikp.elodz.

edu.pl
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Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

7. konsultacja grupowa uczniowie trzecich klas IX

Liceum

Ogólnokształcącego

Opracowanie Indywidualnego

Planu Działania dla celów

edukacyjno-zawodowych

online

(aplikacja Teams)/

stacjonarnie

luty 2022

(do

ustalenia)

08.00 13.00 Aleksandra Bednarek

a.bednarek@lcdnikp.elodz.

edu.pl

8. konsultacja grupowa uczniowie VIII klas szkoły

podstawowej

W jakim zawodzie mogę

wykorzystać swoją wiedzę

i umiejętności?

online

(aplikacja Teams)/

stacjonarnie

luty 2022

(do

ustalenia)

08.00 13.00 Aleksandra Bednarek

a.bednarek@lcdnikp.elodz.

edu.pl

9. konsultacje

indywidualne

rodzice uczniów VIII klas

szkoły podstawowej

Wspieram własne dziecko

w wyborze zawodu i szkoły

online

(aplikacja Teams)/

stacjonarnie

luty 2022

(do

ustalenia)

08.00 13.00 Aleksandra Bednarek

a.bednarek@lcdnikp.elodz.

edu.pl

10. konferencja nauczyciele, w tym

koordynatorzy WSDZ,

rodzice uczniów klas VIII

szkół podstawowych

Doradztwo zawodowe –

Akademia Rodzica 4

online

(aplikacja Teams)

03.02.22 17.00 18.30 02.02.22 Małgorzata Sienna

m.sienna@lcdnikp.elodz.

edu.pl

11. konferencja nauczyciele, w tym

koordynatorzy WSDZ,

doradcy zawodowi

w liceach

ogólnokształcących,

uczniowie liceów

Możliwości uczenia się

i zatrudnienia po liceum

ogólnokształcącym

online

(aplikacja Teams)

09.02.22 17.00 18.30 08.02.22 Małgorzata Sienna

m.sienna@lcdnikp.elodz.

edu.pl
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Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

1. konsultacja grupowa uczniowie klas VII i VIII

szkół podstawowych,

liceów

ogólnokształcących,

techników, szkół

branżowych

„Na kogo czeka praca?” –

aktualna sytuacja i tendencje

na regionalnym rynku pracy

(poszukiwane zawody,

kwalifikacje, wymagane

kompetencje, nowe zawody)

w szkołach

uczestników lub

w aplikacji Teams

do

ustalenia

do

ustalenia

do

ustalenia

co najmniej

tydzień

wcześniej

Anna Gębarowska-Matusiak

2. konsultacje

indywidualne

dyrektorzy i nauczyciele

wszystkich typów szkół

Informacje dotyczące bieżącej

sytuacji na rynku pracy

oraz udostępnianie publikacji

wyników badań i analiz

przeprowadzonych przez

Obserwatorium

ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

p. 308 lub zdalnie

(telefonicznie albo

w aplikacji Teams)

do

ustalenia

09.00 15.00 dzień przed

terminem

planowanej

rozmowy

(tel./e-mail)

Zespół Obserwatorium Rynku

Pracy dla Edukacji

tel. 503 761 371

3. konsultacje

indywidualne

uczniowie wszystkich

typów szkół

Aktualna sytuacja i tendencje

na regionalnym rynku pracy

(poszukiwane zawody,

kwalifikacje, wymagane

kompetencje, nowe zawody)

ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

p. 308 lub zdalnie

(telefonicznie albo

w aplikacji Teams)

do

ustalenia

09.00 15.00 dzień przed

terminem

planowanej

rozmowy

(tel./e-mail)

Zespół Obserwatorium Rynku

Pracy dla Edukacji

tel. 503 761 371

4. konsultacje

indywidualne

rodzice, inne

zainteresowane osoby

Informacje dotyczące bieżącej

sytuacji na rynku pracy oraz

udostępnianie publikacji

wyników badań i analiz

przeprowadzonych przez

Obserwatorium

ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

p. 308 lub zdalnie

(telefonicznie albo

w aplikacji Teams)

do

ustalenia

09.00 15.00 dzień przed

terminem

planowanej

rozmowy

(tel./e-mail)

Zespół Obserwatorium Rynku

Pracy dla Edukacji

tel. 503 761 371


