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26.05.2020

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.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. spotkanie zespołu

zadaniowego

Członkowie Zespołu

zadaniowego ds. edukacji

regionalnej

Łódź – miasto różnorodności

i palety wielorakich barw.

Podsumowanie pracy Zespołu

w ramach wdrażania projektu

„Przedszkolak aktywnym

mieszkańcem Małej Ojczyzny”

online – aplikacja

Teams

03.06.20 15.00 17.00 Beata Wosińska,

współpraca:

Elżbieta Ciesiołkiewicz

2. spotkanie zespołu

zadaniowego

Nauczyciele uczestniczący

w działaniach Zespołu

zadaniowego

ds. kształtowania

kompetencji kluczowych

przedszkolaków

Przedszkole jako organizacja

ucząca się – tworzenie

optymalnego środowiska dla

dzieci, nauczycieli i rodziców –

podsumowanie działań

Zespołu zadaniowego

online – aplikacja

Teams

08.06.20 15.00 17.30 Elżbieta Ciesiołkiewicz,

współpraca: Beata Wosińska

3. spotkanie zespołu

innowacyjnego

Nauczyciele z Zespołu

innowacyjnego

ds. wykorzystania metody

projektu w edukacji

regionalnej i przyrodniczej

Zakończenie projektu „Łódzkie

parki, pałace, ogrody”,

podsumowanie działań

Zespołu w roku szkolnym

2019/2020

online – aplikacja

Teams

04.06.20 18.00 19.30 04.06.20 Anna Rostrygin,

współpraca: Joanna Swacyna

– nauczycielka
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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. seminarium Nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej

i wychowania

przedszkolnego,

inni zainteresowani

nauczyciele

„eTwinning – moja pasja” –

dzielenie się dobrymi

praktykami w zakresie realizacji

projektów eTwinning.

Prezentowanie dorobku

Zespołu zadaniowego

ds. programowania

z wykorzystaniem narzędzi

eTwinning

online – aplikacja

Teams

03.06.20 18.30 20.00 03.06.20 Anna Rostrygin,

współpraca: Alina Wujcik –

Ambasador eTwinning oraz

nauczyciele – koordynatorzy

projektów

5. seminarium Nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej włączeni

w projekt edukacyjny

„Śladami II Wojny

Światowej” oraz inni

zainteresowani

Podsumowanie działań

podejmowanych przez

nauczycieli w klasach I-III

we współpracy z Muzeum

Tradycji Niepodległościowych

w Łodzi w zakresie wdrażania

projektu edukacyjnego

„Śladami II Wojny Światowej”

online – aplikacja

Teams

10.06.20 13.00 15.00 10.06.20 Aleksandra Proc,

współpraca:

Kamila Lutek-Urbaniak –

Muzeum Tradycji

Niepodległościowych w Łodzi

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. warsztaty Nauczyciele języka

niemieckiego

„Wracamy do szkoły”. Techniki

pracy kształtujące umiejętność

mówienia

online 03.06.20 16.00 03.06.20 Ewa Ciemnicka

eciemnicka@wckp.lodz.pl

2. warsztaty Nauczyciele języka

niemieckiego

Rola podcastów

w kształtowaniu umiejętności

rozumienia ze słuchu

online 08.06.20 16.00 08.06.20 Ewa Ciemnicka
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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. konsultacja grupowa Nauczyciele religii Nowe podręczniki do religii

w roku 2020/2021

online 02.06.20 15.00 19.00 01.06.20 ks. Marcin Wojtasik

4. warsztaty Nauczyciele języka

polskiego ze szkół

podstawowych

Język polski zdalnie, czyli

konstruktywizm w praktyce

online – aplikacja

Teams

02.06.20 16.30 18.00 01.06.20 Beata Wielkopolan

5. konsultacje

indywidualne

Rodzice uczniów Wspieranie rodziców

pomagających dzieciom

w zdalnej nauce języka

polskiego

infolinia telefoniczna 01, 08,

15.06.20

08.00 10.00 Beata Wielkopolan

tel. 503 749 713

6. konsultacje

indywidualne

Rodzice uczniów Wspieranie rodziców

pomagających dzieciom

w zdalnej nauce języka

polskiego

infolinia telefoniczna 02, 09,

16.06.20

14.00 16.00 Beata Wielkopolan

tel. 503 749 713

7. konsultacje

indywidualne

Rodzice uczniów Wspieranie rodziców

pomagających dzieciom

w zdalnej nauce języka

polskiego

infolinia telefoniczna 05, 12,

19.06.20

12.00 14.00 Beata Wielkopolan

tel. 503 749 713

8. sesja Nauczyciele religii Podsumowanie roku

katechetycznego

Katedra

św. Stanisława Kostki

w Łodzi

ul. Piotrkowska 265

20.06.20 11.00 14.00 20.06.20 Irena Wolska

9. konsultacja grupowa Nauczyciele języka

polskiego ze szkół

ponadpodstawowych

Przygotowanie uczniów

do matury z języka polskiego –

wykorzystanie programów

telewizyjnych na lekcjach

online 03.06.20 16.00 17.30 02.06.20 Ewa Sztombka

10. konsultacja grupowa Nauczyciele języka

polskiego ze szkół

ponadpodstawowych

O poezji Mirona

Białoszewskiego, czyli jak

prowadzać na lekcjach języka

polskiego kształcenie językowe

online 22.06.20 16.00 17.30 20.06.20 Ewa Sztombka,

współorganizatorzy:

Danuta Górecka,

dr hab. Jerzy Wiśniewski
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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

11. konsultacje

indywidualne

Rodzice uczniów szkół

podstawowych

Wspieranie rodziców

pomagających dzieciom

w zdalnej nauce języka

polskiego

infolinia telefoniczna 01, 08, 15,

22.06.20

10.00 12.00 Dorota Barańska

12. konsultacje

indywidualne

Rodzice uczniów szkół

podstawowych

Wspieranie rodziców

pomagających dzieciom

w zdalnej nauce języka

polskiego

infolinia telefoniczna 03, 10, 17,

24.06.20

10.00 12.00 Dorota Barańska

13. konsultacje

indywidualne

Rodzice uczniów szkół

podstawowych

Wspieranie rodziców

pomagających dzieciom

w zdalnej nauce języka

polskiego

infolinia telefoniczna 04, 18,

25.06.20

10.00 12.00 Dorota Barańska

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

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. konferencja Nauczyciele fizyki

ze wszystkich typów szkół

Wymiana doświadczeń

związanych z kształceniem

zdalnym w roku szkolnym

2019/2020

online 15.06.20 15.00 18.00 14.06.20 Andrzej Melson
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Zespół do Spraw Konkursów i Turniejów

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 i placówek

oświatowych

Organizacja oraz sposób

przeprowadzania konkursów,

dokumentowanie przebiegu

konkursu, konstruowanie

dokumentacji formalnej

kontakt telefoniczny,

poczta e-mail

wtorki,

środy

12.00 16.00 Elżbieta Bytniewska

e.bytniewska@lcdnikp.elodz.

edu.pl,

tel. 692 553 893
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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 wszytkich

typów szkół

Wykorzystaj możliwości

platformy LearningApps

w kształceniu zdalnym

online 16.06.20 16.00 18.00 15.06.20 Maria Michalak

2. warsztaty Nauczyciele wszytkich

typów szkół

Wykorzystaj możliwości

platformy LearningApps

w kształcenia zdalnym

online 16.06.20 16.00 18.00 15.06.20 Maria Michalak

3. konsultacja grupowa Nauczyciele techniki Edukacja techniczna –

dokonania i perspektywy

online – aplikacja

Teams

08.06.20 16.00 17.30 08.01.20 Barbara Preczyńska,

Bożena Piekarska

4. konsultacje

indywidualne

Nauczyciele techniki

i wychowania

komunikacyjnego

Tematyka zależna od potrzeb

nauczycieli

online

z wykorzystaniem

narzędzi Office 365,

ewentualnie

telefonicznie

od ponie-

działku

do piątku

09.00 15.00 Krzysztof Makowski

k.makowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

5. spotkanie zespołu

metodycznego

Nauczyciele techniki

i członkowie zespołu

metodycznego

Dobre praktyki w kształceniu

zdalnym techniki

online

z wykorzystaniem

narzędzi Office 365

09.06.20 14.00 17.00 09.06.20 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. spotkanie zespołu

zadaniowego

Dyrektorzy i nauczyciele

szkół z branży przemysłu

mody

Prezentacja dorobku szkoły

i nauczycieli

online 04.06.20 12.00 14.00 03.06.20 Maria Michalak

2. spotkanie zespołu

metodycznego

Nauczyciele kształcenia

zawodowego z branży

przemysłu mody

Opracowanie zeszytu

metodycznego

z materiałami dydaktycznymi

do kształcenia zdalnego

online 02.06.20 16.00 18.00 02.06.20 Maria Michalak

3. warsztaty Nauczyciele wszystkich

typów szkół

Czy polubię Padlet

w kształceniu zdalnym?

online 11.06.20 16.00 18.00 10.06.20 Maria Michalak

4. konsultacje

indywidualne

Nauczyciele kształcenia

zawodowego

Ocenianie w kształceniu

na odległość

online 02,

09.06.20

14.00 16.00 1 dzień

wcześniej

Maria Stompel

m.stompel@lcdnikp.elodz.

edu.pl

5. kurs z zakresu TIK Nauczyciele wszystkich

typów szkół

Tworzenie testów

i formularzy ankiet online

online

z wykorzystaniem

aplikacji Teams

01.06.20 15.00 17.30 01.06.20 Jarosław Koludo

6. konsultacja

indywidualna

Nauczyciele kształcenia

zawodowego

Ocenianie efektów pracy

uczących się w kształceniu

zawodowym zdalnym

online 08,

15.06.20

10.00 15.00 Jadwiga Morawiec

7. konsultacja

indywidualna

Nauczyciele szkół

zawodowych

Jak wykorzystać dostępne

narzędzia informatyczne

w edukacji zdalnej? Modele

kształcenia

na odległość

online 08,

15.06.20

13.00 16.00 Danuta Urbaniak

d.urbaniak@lcdnikp.elodz.

edu.pl

8. konsultacja grupowa Nauczyciele kształcenia

zawodowego

Planowanie kształcenia

zawodowego w nowym roku

szkolnym 2020/2021

online 08,

22.06.20

10.00 12.00 05, 19.06.20 Donata Andrzejczak

d.andrzejczak@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

9. kurs Nauczyciele kształcenia

zawodowego

Office 365 w kształceniu

zawodowym

online konty-

nuacja

zgodnie  

z harmo-

nogra-

mem

Donata Andrzejczak

10. kurs Nauczyciele łódzkich

szkół branży

mechatronicznej oraz

elektryczno-elektroniczej

Programowanie i uruchamianie

urządzeń mechatronicznych

online 04.06.20 13.00 16.00 Ryszard Zankowski

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 systemu

edukacji

Teoretyczne i praktyczne efekty

stosowania aktualnych

przepisów i norm

bezpieczeństwa oraz higieny

pracy w realizacji zadań

zawodowych. Szkolenie

okresowe dla pracowników

szkół i placówek

Szkoła, placówka lub

samokształcenie

kierowane online

z wykorzystaniem

narzędzi Office 365

19,

26.06.20

13.00 18.00 5 dni

wcześniej

35 Zdzisław Anglart

2. konkurs Uczniowie szkół

ponadpodstawowych

z województwa łódzkiego

Podsumowanie

IV Interdyscyplinarnego

Konkursu Wiedzy

o Bezpieczeństwie i Higienie

Pracy „Praca nie szkodzi”.

Pracownia BHP

i Ergonomii

ŁCDNiKP

ul. Franciszkańska

137

18.06.20 11.00 13.00 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

3. kurs BHP Pracownicy szkół,

placówek, zakładów pracy

Rozwijanie zainteresowania

i nawyku wykorzystania wiedzy

oraz umiejętności w procesie

szkolenia wstępnego BHP.

Instruktaż ogólny

i stanowiskowy

Pracownia BHP

i Ergonomii

ŁCDNiKP

ul. Franciszkańska

137

lub online

z wykorzystaniem

narzędzi Office 365

09,

16.06.20

14.00 18.00 5 dni

wcześniej

30 Zdzisław Anglart,

Izabela Rosiak
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Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w 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. kurs kwalifikacyjny Nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Metodyka nauczania języka

angielskiego w okresie

wczesnoszkolnym

do ustalenia 05.06.20 13.00 14.30 nabór

zamknięty

1800/270

godz.

Zofia Kordala

z.kordala@lcdnikp.elodz.

edu.pl

2. kurs języka

angielskiego

Dyrektorzy,

wicedyrektorzy

szkół/placówek,

nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Język angielski A2 (II semestr) do ustalenia 06, 13, 20,

27.06.20

09.00 10.30 nabór

zamknięty

600/ 

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

z.kordala@lcdnikp.elodz.

edu.pl,

prowadzenie zajęć:

Małgorzata Omiecińska

3. kurs języka

angielskiego

Dyrektorzy/

wicedyrektorzy

szkół/placówek,

nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Języka angielski B1 (III semestr) do ustalenia 04, 18,

25.06.20

17.00 18.30 nabór

zamknięty

600/ 

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

z.kordala@lcdnikp.elodz.

edu.pl,

prowadzenie zajęć:

Anna Kolbuszewska

4. kurs języka

angielskiego

Dyrektorzy/

wicedyrektorzy

szkół/placówek,

nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Język angielski B1+ do ustalenia 05, 12, 19,

26.06.20

15.00 16.30 nabór

zamknięty

600/ 

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

z.kordala@lcdnikp.elodz.

edu.pl

5. kurs języka

angielskiego

Dyrektorzy/

wicedyrektorzy

szkół/placówek,

nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Język angielski B2 do ustalenia 03, 10, 17,

24.06.20

16.00 17.30 nabór

zamknięty

600/ 

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

z.kordala@lcdnikp.elodz.

edu.pl,

prowadzenie zajęć:

Małgorzata Omiecińska
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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. kurs języka

angielskiego

Dyrektorzy/

wicedyrektorzy

szkół/placówek,

nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Język angielski A1 (II semestr) do ustalenia 01, 08, 15,

22,

29.06.20

16.00 17.30 nabór

zamknięty

600/ 

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

z.kordala@lcdnikp.elodz.

edu.pl,

prowadzenie zajęć:

Małgorzata Omiecińska

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. kurs kwalifikacyjny Zainteresowani

nauczyciele

Zarządzanie Oświatą ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 210 lub online

05, 06,

07.06.20

15.00

09.00

09.00

20.00

15.45

15.45

nabór

zamknięty

Elżbieta Kolczyńska

e.kolczynska@lcdnikp.elodz.

edu.pl

2. konsultacja grupowa Uczestnicy kursu

kwalifikacyjnego

Zarządzanie Oświatą

Przygotowanie pracy

dyplomowej w ramach kursu

kwalifikacyjnego Zarządzanie

Oświatą

ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29

lub online

15,

16.06.20

16.00 19.00 nabór

zamknięty

Elżbieta Kolczyńska

e.kolczynska@lcdnikp.elodz.

edu.pl

3. kurs języka

rosyjskiego

Dyrektorzy, nauczyciele Kurs języka rosyjskiego dla

początkujących (A1)

do ustalenia 01,

08.06.20

16.00 18.00 nabór

zamknięty

Mariola Zajdlic

m.zajdlic@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. warsztaty Nauczyciele wszystkich

typów szkół

Office 365 od podstaw online – webinarium 02.06.20 13.30 według

potrzeb

01.06.20 Tomasz Krupa

2. warsztaty Nauczyciele wszystkich

typów szkół

Tworzenie ankiet i testów

w Forms

online – webinarium 03.06.20 13.30 według

potrzeb

02.06.20 Tomasz Krupa

3. warsztaty Nauczyciele wszystkich

typów szkół

Teams w procesie kształcenia online – webinarium 04.06.20 13.30 według

potrzeb

03.06.20 Tomasz Krupa

4. warsztaty Nauczyciele wszystkich

typów szkół

Excel dla początkujących online – webinarium 09.06.20 13.30 15.30 08.06.20 Tomasz Krupa

5. warsztaty Nauczyciele wszystkich

typów szkół

Office 365 od podstaw online – webinarium 10.06.20 10.00 według

potrzeb

09.06.20 Tomasz Krupa

6. warsztaty Nauczyciele wszystkich

typów szkół

Tworzenie ankiet i testów

w Forms

online – webinarium 11.06.20 13.30 według

potrzeb

10.06.20 Tomasz Krupa

7. warsztaty Nauczyciele wszystkich

typów szkół

Teams w procesie kształcenia online – webinarium 16.06.20 13.00 według

potrzeb

15.06.20 Tomasz Krupa

8. kurs Nauczyciele wszystkich

typów szkół

Tworzenie ankiet i testów

w Forms

online – webinarium 17.06.20 10.00 według

potrzeb

16.06.20 Tomasz Krupa

9. warsztaty Nauczyciele wszystkich

typów szkół

Teams w procesie kształcenia online – webinarium 18.06.20 10.00 według

potrzeb

17.06.20 Tomasz Krupa

10. kurs Nauczyciele

zainteresowani

wykorzystaniem usługi

Teams w procesie

kształcenia

Notesy zajęć – projektowanie

biblioteki zasobów

edukacyjnych w usłudze Teams

online – usługa

Teams

09,

15.06.20

16.00 17.30 08.06.20 Anna Koludo
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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

11. kurs Zainteresowani

nauczyciele

Kształcenie zdalne poprzez

Teams

online lub ŁCDNiKP 17.06.20 15.00 18.00 16.06.20 Lidia Aparta

12. kurs Uczestnicy projektu

Centrum Mistrzostwa

Informatycznego

Realizacja projektu Centrum

Mistrzostwa Informatycznego

online lub ŁCDNiKP czwartki 18.00 19.30 lista

zamknięta

Lidia Aparta

Pracownia Promocji Czytelnictwa i Bibliotek Szkolnych

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 bibliotekarze Zespół metodyczny

ds. wykorzystania fotografii

w pracy z czytelnikiem

online 08.06.20 13.00 14.00 Barbara Langner
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Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

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. spotkanie zespołu

metodycznego

Nauczyciele wiedzy

o społeczeństwie

z wszystkich typów szkół

Podsumowanie realizacji

przedsięwzięć w zakresie WOS

w roku szkolnym 2019/2020

online – aplikacja

Teams

23.06.20 16.00 18.00 22.06.20 Barbara Muras

2. konsultacja grupowa Nauczyciele świetlic

szkolnych

Gry i zabawy o tematyce

zdrowotnej w dobie pandemii –

powtórzenie na życzenie

online – aplikacja

Teams

08.06.20 12.00 15.00 07.06.20 Barbara Muras

3. spotkanie zespołu

metodycznego

Nauczyciele świetlic

szkolnych

Podsumowanie działalności

nauczycieli świetlic szkolnych

w Łodzi w roku szkolnym

2019/2020

online – aplikacja

Teams

19.06.20 14.00 17.00 Barbara Muras

4. warsztaty Nauczyciele szkół

podstawowych

Kształcenie online – tylko

wiedza czy również relacje

online 02.06.20 16.00 17.30 31.05.20 Katarzyna Gostyńska

k.gostynska@lcdnikp.elodz.

edu.pl

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 wszystkich

typów szkół i placówek

edukacyjnych

Możliwości udziału

w programach edukacyjnych

zarządzanych przez FRSE

online 04, 10,

18.06.20

11.00 18.00 Barbara Wrąbel

b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.

elodz.edu.pl,

tel. 501 258 292



15

 

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. konsultacje

indywidualne

Rodzice i uczniowie klas

programowo najwyższych

ze szkół podstawowych

oraz ponadpodstawowych

Wybór szkoły

ponadpodstawowej

i planowanie dalszej ścieżki

edukacyjno-zawodowej

konsultacje

telefoniczne

01 -

30.06.20

Ewa Koper

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

tel. 506 382 985

2. konsultacja grupowa Rodzice uczniów klas VIII Jak wspierać dziecko

w świadomym wyborze szkoły

ponadpodstawowej? Procedura

wyboru

online – aplikacja

Teams

(podopieczne szkoły

podstawowe)

01 -

23.06.20

17.00 18.00 Ewa Koper

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

Marek Wilmowski

m.wilmowski@ldcnikp.elodz.

edu.pl

3. konsultacja

indywidualna

Uczniowie klas VIII szkół

podstawowych oraz ich

rodzice

Planowanie ścieżki edukacyjno-

-zawodowej. Wybór szkoły

ponadpodstawowej, kierunku

dalszego kształcenia

konsultacje online

lub telefoniczne, po

wcześniejszym

umówieniu

01 -

29.06.20

według

potrzeb

według

potrzeb

Marek Wilmowski

m.wilmowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

4. kurs Nauczyciele doradztwa

zawodowego,

koordynatorzy doradztwa

zawodowego,

wychowawcy klas VIII,

inni zainteresowani

nauczyciele

VIII klasa i co dalej?

Jak wspierać ucznia w ostatnim

etapie wyboru szkoły

ponadpodstawowej

online – aplikacja

Teams

25,

26.06.20

kurs

online

kurs

online

22.05.20 Marek Wilmowski

m.wilmowski@lcdnikp.elod.

edu.pl,

Ewa Koper

e.koper@lcdnikp.elodz.edu.pl

5. konsultacje

indywidualne

Uczniowie VIII klas szkół

podstawowych

Oferta edukacyjna łódzkich

szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2020/2021

online – Office 365 według

potrzeb

według

potrzeb

według

potrzeb

Aleksandra Bednarek

6. kurs Zainteresowani

dyrektorzy, nauczyciele,

pedagodzy, doradcy

zawodowi

Techniki coachingowe

w edukacji

online 02 -

16.06.20

12.00 20.00 01.06.20 Małgorzata Sienna
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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. konsultacje

indywidualne

Uczniowie wszystkich

typów szkół

Aktualna sytuacja i tendencje

na regionalnym rynku pracy

(poszukiwane zawody,

kwalifikacje, wymagane

kompetencje, nowe zawody).

Celem konsultacji jest wsparcie

młodzieży w decyzjach

edukacyjnych i zawodowych

konsultacje

telefoniczne –

tel. 503 761 371

do

ustalenia

09.00 15.00 dzień przed

terminem

planowanej

rozmowy

(tel./e-mail)

Zespół Obserwatorium Rynku

Pracy dla Edukacji

2. konsultacje

indywidualne

Dyrektorzy i nauczyciele

wszystkich typów szkół

Informacje dotyczące bieżącej

sytuacji na rynku pracy oraz

udostępnianie publikacji

Obserwatorium będących

wynikiem własnych badań

i analiz

konsultacje

telefoniczne –

tel. 503 761 371

do

ustalenia

09.00 15.00 dzień przed

terminem

planowanej

rozmowy

(tel./e-mail)

Zespół Obserwatorium Rynku

Pracy dla Edukacji

3. konsultacje

indywidualne

Rodzice, inne

zainteresowane osoby

Informacje dotyczące bieżącej

sytuacji na rynku pracy oraz

udostępnianie publikacji

Obserwatorium będących

wynikiem własnych badań

i analiz

konsultacje

telefoniczne –

tel. 503 761 371

do

ustalenia

09.00 15.00 dzień przed

terminem

planowanej

rozmowy

(tel./e-mail)

Zespół Obserwatorium Rynku

Pracy dla Edukacji


