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28.05.2021

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. warsztaty nauczyciele wychowania

przedszkolnego i edukacji

wczesnoszkolnej

Awans zawodowy. Znaczenie

ewaluacji w procesie rozwoju

zawodowego nauczyciela

i doskonaleniu jakości pracy

przedszkola/szkoły

aplikacja Teams 09.06.21 16.00 19.00 08.06.21 Anna Koralewska

2. seminarium nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej,

zainteresowani

nauczyciele

Jak w 30 sekund zbudować

silną markę osobistą, czyli

o sztuce autoprezentacji

aplikacja Teams 14.06.21 16.00 19.00 13.06.21 Anna Rostrygin,

Beata Nadarzyńska

3. spotkanie zespołu

zadaniowego

nauczyciele zaangażowani

w pracę Zespołu

„Preschoolers learn English” –

włączanie języka angielskiego

do praktyki przedszkolnej –

podsumowanie rocznej

działalności Zespołu

ŁCDNiKP

ul. Żeromskiego 115,

budynek C, s. 26

(z zachowaniem

reżimu sanitarnego,

grupa 6-8 osób),

aplikacja Teams

(pozostali

uczestnicy)

09.06.21 17.00 19.15 Elżbieta Ciesiołkiewicz
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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. konferencja nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej, świetlic

i inni zainteresowani

Mamy piękny łódzki dzwon –

filmy dydaktyczne w zajęciach

o wielokulturowości

w klasach I-III

aplikacja Teams 08.06.21 16.30 19.30 Anna Drzewiecka

5. seminarium kierownicy zespołów

przedmiotowych edukacji

wczesnoszkolnej ze szkół

podstawowych z dzielnicy

Bałuty i ze Szkół

Podstawowych nr: 1, 23,

33,  149, 169 oraz

zainteresowani

nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej

Prezentacja propozycji gier

i zabaw zespołowych,

w tym sensorycznych,

organizowanych z okazji Dnia

Dziecka, Dnia Rodziny.

Podsumowanie działań

Zespołu metodycznego

ds. kierowników

przedmiotowych w edukacji

wczesnoszkolnej

aplikacja Teams 08.06.21 17.00 19.00 08.06.21 Aleksandra Proc,

współpraca: Magdalena

Ambroszczyk –  nauczycielka

Szkoły Podstawowej nr 24

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 wszystkich

typów szkół oraz

placówek oświatowych

Konkursy w roku szkolnym

2021/2022 – formalna

dokumentacja związana

z projektowaniem konkursu

ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 310

08.06.21 15.30 18.30 Elżbieta Bytniewska

e.bytniewska@lcdnikp.elodz.

edu.pl,

tel. 692 553 893

2. 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
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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. warsztaty nauczyciele języka

polskiego ze szkół

ponadpodstawowych

O „Potopie” Henryka

Sienkiewicza metodą

monomitu Josepha Campbella

(trzecia edycja)

aplikacja Teams 09.06.21 16.00 18.00 08.06.21 Danuta Górecka,

współpraca: Ewa Sztombka

4. konferencja nauczyciele języka

polskiego ze szkół

ponadpodstawowych

Autorefleksja w pracy

nauczyciela – podsumowanie

działań podejmowanych przez

polonistów w roku szkolnym

2020/2021

aplikacja Teams 17.06.21 16.00 17.30 16.06.21 Danuta Górecka,

współpraca: Ewa Sztombka

5. konferencja nauczyciele języka

niemieckiego

Jak czas edukacji zdalnej

zmienił proces dydaktyczny?

Podsumowanie pracy w roku

szkolnym 2020/2021

ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 210

09.06.21 16.30 18.00 Ewa Ciemnicka

6. spotkanie zespołu

metodycznego

nauczyciele języka

niemieckiego

Awans zawodowy nauczycieli

języka niemieckiego

aplikacja Teams 02.06.21 16.30 18.00 01.06.21 Ewa Ciemnicka
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Pracownia Edukacji Matematycznej

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 matematyki

ze wszystkich typów szkół

Analiza wyników XXX Edycji

Międzynarodowego

Konkursu Matematycznego

KANGUR 2021

aplikacja Teams 02.06.21 15.00 18.00 Danuta Węgrowska,

Jacek Człapiński

2. konferencja nauczyciele matematyki

ze szkół

ponadpodstawowych

Nowa matura z matematyki –

czy jest czego się bać?

aplikacja Teams 16.06.21 15.00 18.00 Danuta Węgrowska,

Jacek Człapiński

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. konsultacja grupowa nauczyciele wychowania

fizycznego ze szkół

podstawowych

Koniec stażu i co dalej? –

nauczyciel przed komisją

egzaminacyjną

aplikacja Teams 09.06.21 17.30 20.15 07.06.21 Ewa Sprawka

2. konsultacja grupowa nauczyciele wychowania

fizycznego ze szkół

podstawowych

Koniec stażu i co dalej? –

przygotowanie dokumentacji

na stopień nauczyciela

dyplomowanego

aplikacja Teams 10.06.21 17.30 20.15 08.06.21 Ewa Sprawka

3. konsultacja grupowa nauczyciele wychowania

fizycznego ze szkół

podstawowych, którzy

ukończyli warsztaty

„Ocenianie ucznia

a skuteczność działań

edukacyjnych

nauczyciela”

Konstruowanie zasad oceniania

z wychowania fizycznego

aplikacja Teams 16.06.21 17.30 20.15 14.06.21 Ewa Sprawka
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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. zajęcia modelowe nauczyciele wychowania

fizycznego ze szkół

podstawowych

Podstawy szkolenia

sportowego w piłce ręcznej

na II etapie edukacyjnym

Klub Sportowy

Anilana

(Centrum

Szkoleniowe

Łódzkiej Piłki

Ręcznej)

ul. Sobolowa 1

10.06.21 09.00 12.00 07.06.21 Ewa Sprawka,

Anna Jędraszczyk,

Adam Jędraszczyk

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 zainteresowani

nauczyciele

Awans zawodowy nauczyciela

bibliotekarza

aplikacja Teams 07.06.21 16.00 18.00 04.06.21 Barbara Langner,

współpraca: Ewa Petrus

2. zajęcia modelowe zainteresowani

nauczyciele

Ekologia w bibliotece szkolnej

– zajęcia w terenie

ŁCDNiKP

ul. Żeromskiego 115,

budynek C

14.06.21 12.00 14.00 12.06.21 Barbara Langner – konsultant
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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. forum dyrektorzy przedszkoli

i szkół podstawowych

Forum Dyrektorów aplikacja Teams 08.06.21 11.00 13.00 07.06.21 Elżbieta Kolczyńska

2. kurs kwalifikacyjny zainteresowani

nauczyciele

Zarządzanie Oświatą ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 210

18, 19,

20.06.21

15.00

09.00

09.00

20.00

15.45

15.45

rekrutacja

zakończona

Elżbieta Kolczyńska

3. seminarium dyrektorzy liceów

ogólnokształcących

Forum Dyrektorów Liceów

Ogólnokształcących

„Jak organizować pomoc

psychologiczno-pedagogiczną

w liceum?”

aplikacja Teams 10.06.21 11.00 14.00 08.06.21 Mariola Zajdlic

m.zajdlic@lcdnikp.elodz.

edu.pl

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. konsultacja grupowa nauczyciele kontraktowi

przygotowujący się

do postępowania

egzaminacyjnego

na stopień nauczyciela

mianowanego

Jak przygotować się

do spotkania z komisją

egzaminacyjną?

aplikacja Teams 22.06.21 18.00 19.30 18.06.21 Zofia Kordala
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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

Nieliniowa obróbka filmów –

darmowe programy dostępne

w Windows „Edytor Video”,

„Windows Movie Maker”

aplikacja Teams

(webinar)

08.06.21 14.30 17.00 06.06.21 Tomasz Krupa

2. konferencja dyrektorzy wszystkich

typów szkół i nauczyciele

zainteresowani

wykorzystaniem

technologii informacyjnej

w procesie kształcenia

Kształcenie zdalne – tylko

konieczność, czy także

inspiracja?

aplikacja Teams

(w domenie

kursyonti.elodz.

elodz.pl)

16.06.21 15.00 18.00 15.06.21 Lidia Aparta,

Anna Koludo

3. warsztaty nauczyciele

zainteresowani

wykorzystaniem usług

Office 365 w procesie

kształcenia

Techniki prezentacyjne

w chmurze cyfrowej

aplikacja Teams 18.06.21 15.00 18.45 17.06.21 Anna Koludo

4. warsztaty nauczyciele przedszkoli Przygotowanie multimedialnej

publikacji w aplikacji Sway

aplikacja Teams 14.06.21 17.30 19.00 Dorota Wojtuś
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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. grupowe badanie

predyspozycji

zawodowych

uczniowie klas VI-VIII

szkół podstawowych wraz

z opiekunami

Elektrotechnika, tekstronika

i obsługa miniobrabiarek

aplikacja Teams/

ŁCDNiKP Pracownia

Edukacji

Przedzawodowej

ul. Franciszkańska

137

czwartki,

piątki ew.

inne dni

08.00 12.00 tydzień

wcześniej

Krzysztof Makowski

k.makowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

2. edukacyjne zajęcia

pozaszkolne

uczniowie klas VI-VIII

szkół podstawowych wraz

z opiekunami

Technika i elektronika aplikacja Teams/

ŁCDNiKP Pracownia

Edukacji

Przedzawodowej

ul. Franciszkańska

137

środy, ew.

inne dni

08.00 12.00 tydzień

wcześniej

Krzysztof Makowski

k.makowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

3. konsultacja grupowa uczniowie – laureaci

konkursów technicznych

i motoryzacyjnych

Podsumowanie konkursów

technicznych

i motoryzacyjnych

ŁCDNiKP

Pracownia Edukacji

Przedzawodowej

ul. Franciszkańska

137

14.06.21 11.00 14.00 14.06.21 Barbara Preczyńska

4. edukacyjne zajęcia

pozaszkolne

uczniowie klas IV-VI szkół

podstawowych

Poznajemy zawód stolarza.

Materiały, narzędzia i czynności

technologiczne przy ręcznej

obróbce drewna

aplikacja Teams do

ustalenia

po

zgłosze-

niu szkół

Barbara Preczyńska,

Bożena Piekarska

5. spotkanie zespołu

metodycznego

nauczyciele techniki

i wychowania

komunikacyjnego

Wychowanie komunikacyjne

w szkole – podsumowanie

pracy Zespołu

aplikacja Teams 10.06.21 18.00 20.00 10.06.21 Bożena Piekarska

6. spotkanie zespołu

metodycznego

nauczyciele techniki

i wychowania

komunikacyjnego

Edukacja techniczna w szkole aplikacja Teams 09.06.21 18.00 20.00 Barbara Preczyńska,

Bożena Piekarska,

Krzysztof Makowski
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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

metodycznego

koordynatorzy

Wewnątrzszkolnych

Systemów Doradztwa

Zawodowego

„Zdolności manualne atutem

na rynku pracy” w roku

szkolnym 2020/2021.

Podsumowanie działań Zespołu

aplikacja Teams 08.06.21 16.30 18.00 07.06.21 Maria Michalak,

współpraca: Ewa Koper

2. konferencja nauczyciele kształcenia

zawodowego branży

przemysłu mody

Doświadczenia w realizacji

edukacji zdalnej w branży

przemysłu mody

w roku szkolnym 2020/2021

aplikacja Teams 10.06.21 16.30 18.00 09.06.21 Maria Michalak

3. konsultacja

indywidualna

nauczyciele kształcenia

zawodowego

Wykorzystanie narzędzi

cyfrowych w kształceniu

zawodowym

aplikacja Teams według

potrzeb

do

ustalenia

do

ustalenia

Danuta Urbaniak

4. konsultacja grupowa nauczyciele kształcenia

zawodowego branży

mechatronicznej

Przygotowanie uczniów do

mechatronicznych egzaminów

praktycznych EE.02 i EE.21

aplikacja Teams 02.06.21 16.00 19.00 02.06.21 Ryszard Zankowski

5. konsultacja grupowa nauczyciele kształcenia

zawodowego branży

mechatronicznej

Przygotowanie uczniów do

mechatronicznych egzaminów

praktycznych EE.02 i EE.21

aplikacja Teams 08.06.21 16.00 19.00 08.06.21 Ryszard Zankowski

6. konsultacja

indywidualna

zainteresowani

nauczyciele

Planowanie i organizowanie

kształcenia zawodowego

w roku szkolnym 2021/2022

aplikacja Teams zgodnie   

z ustale-

niami

Donata Andrzejczak

7. konsultacje

indywidualne

nauczyciele kształcenia

zawodowego

Wykorzystanie narzędzi

cyfrowych w kształceniu

zawodowym

aplikacja Teams według

potrzeb

do

ustalenia

do

ustalenia

Maria Stompel

m.stompel@lcdnikp.elodz.

edu.pl

8. konferencja nauczyciele kształcenia

zawodowego (branża

budowlano-instalacyjna)

Podsumowanie aktywności

w minionym roku szkolnym –

refleksje, efekty działań,

wnioski do dalszej pracy

Technikum nr 3

ul. Kilińskiego

159/163

08.06.21 15.00 16.30 07.06.21 Barbara Kapruziak
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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. spotkanie zespołu

innowacyjnego

członkowie Zespołu

innowacyjnego

ds. nowego zawodu

w branży spożywczej

Analiza opracowanej

dokumentacji i podsumowanie

działań Zespołu

Zespół Szkół

Przemysłu

Spożywczego

ul. Franciszkańska

137

09.06.21 12.00 14.15 Barbara Kapruziak

10. spotkanie zespołu

innowacyjnego

członkowie Zespołu

innowacyjnego

ds. nowego zawodu

w branży CNC

Podsumowanie działań

związanych z tworzeniem

dokumentacji programowej

nowego zawodu

aplikacja Teams 09.06.21 19.00 20.30 Barbara Kapruziak

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,

placówek, zakładów pracy

Rozwijanie nawyku

wykorzystania wiedzy oraz

umiejętności w procesie

szkolenia wstępnego BHP,

instruktaż ogólny

i stanowiskowy

dla pracowników

hybrydowo/zdalnie

(aplikacja Teams)

08,

15.06.21

15.00 19.00 5 dni

wcześniej

30 Zdzisław Anglart

2. kurs BHP pracownicy szkół,

placówek, zakładów pracy

Teoretyczne i praktyczne efekty

zastosowania aktualnych

przepisów oraz norm

bezpieczeństwa i higieny pracy

w realizacji zadań zawodowych.

Szkolenie okresowe

dla pracowników

hybrydowo/zdalnie

(aplikacja Teams)

10,

17.06.21

15.00 19.00 5 dni

wcześniej

30 Zdzisław Anglart,

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. konkurs uczniowie szkół

ponadpodstawowych

z Łodzi i województwa

łódzkiego

V Interdyscyplinarny Konkurs

Wiedzy z Bezpieczeństwa

i Higieny Pracy „Praca nie

szkodzi” (etap wojewódzki) –

podsumowanie, omówienie

prac konkursowych

aplikacja Teams 11.06.21 15.00 17.00 Izabela Rosiak

4. spotkanie zespołu

metodycznego

członkowie Zespołu Podsumowanie realizacji zadań

w roku szkolnym 2020/2021.

Projektowanie planu pracy

na rok szkolny 2021/2022

stacjonarnie/zdalnie

(aplikacja Teams)

18.06.21 15.00 17.00 Zdzisław Anglart,

Izabela Rosiak

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. sesja dyrektorzy i nauczyciele

wszystkich typów szkół

i placówek edukacyjnych,

przedstawiciele

samorządów lokalnych

oraz instytucji związanych

z edukacją

Akredytacja w Programie

Erasmus+

aplikacja Teams 09.06.21 16.00 19.00 09.06.21

(godz. 12.00)

Barbara Wrąbel
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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

2. konsultacje

indywidualne

dyrektorzy i nauczyciele

wszystkich typów szkół

i placówek edukacyjnych,

przedstawiciele

samorządów lokalnych

oraz instytucji związanych

z edukacją

Akredytacja w Programie

Erasmus+

aplikacja Teams w miarę

potrzeb

(od

ponie-

działku

do

czwartku)

09.00 14.00 Barbara Wrąbel

tel. 501 258 292,

b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.

elodz. edu.pl

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. konkurs nauczyciele i uczniowie

biorący udział

w konkursie „Antyk

po łódzku”

Podsumowanie konkursu

interdyscyplinarnego dla

uczniów szkół podstawowych

(klasy V-VII)

aplikacja Teams 15.06.21 14.00 16.00 Aneta Rapalska,

Barbara Wrąbel

2. konsultacje

indywidualne

nauczyciele historii

wszystkich typów szkół,

rodzice i uczniowie

zainteresowani

kształceniem

historycznym

Analiza potrzeb edukacyjnych

(planowanie pracy w roku

szkolnym 2021/2022). Pomoc

w rozwiązywaniu problemów

związanych z kształceniem

humanistycznym

aplikacja Teams 08.06.21 13.00 16.00 Aneta Rapalska

a.rapalska@lcdnikp.elodz.

edu.pl

3. konferencja uczestnicy

XII Interdyscyplinarnego

Konkursu „O szkodliwości

korupcji” wraz

z nauczycielami

opiekunami

Podsumowanie

XII Interdyscyplinarnego

Konkursu „O szkodliwości

korupcji”

aplikacja Teams

(Interdyscyplinarny

Konkurs

„O szkodliwości

korupcji” – ŁCDNiKP)

07.06.21 15.00 17.00 04.06.21 Barbara Muras,

Barbara Wrąbel
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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. spotkanie zespołu

metodycznego

nauczyciele Zespołu

metodycznego WOS

Podsumowanie nauki zdalnej

WOS w roku szkolnym

2020/2021 (sukcesy i porażki,

ewaluacja, edukacja prawna)

aplikacja Teams

(WOS & Historia)

28.06.21 17.30 19.30 Barbara Muras

5. warsztaty zainteresowani

nauczyciele szkół

podstawowych,

wychowawcy świetlic,

wychowawcy, pedagodzy

Mediacje rówieśnicze

dla najmłodszych

aplikacja Teams

(Edukacja

obywatelska

dla najmłodszych)

15.06.21 17.30 19.30 14.06.21 Barbara Muras
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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 IV i VI Świat zawodów – gry i zabawy

dydaktyczne

Szkoła Podstawowa

nr 199

ul. Elsnera 8

11.06.21 08.00 13.00 11.05.21 Ewa Koper

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

Marek Wilmowski

m.wilmowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

2. konsultacje

indywidualne

uczniowie klas I i II Świadome planowanie kariery

edukacyjno-zawodowej

po ukończeniu szkoły

XXI Liceum

Ogólnokształcące

ul. Kopernika 2

18.06.21 13.00 15.00 Ewa Koper

e.koper@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)

aplikacja Teams do

ustalenia

do

ustalenia

do

ustalenia

co najmniej

tydzień

wcześniej

Anna Gębarowska-Matusiak

2. konsultacja

indywidualna

dyrektorzy i nauczyciele

wszystkich typów szkół

Informacje dotyczące bieżącej

sytuacji na rynku pracy oraz

udostępnianie publikacji

wyników badań i analiz

przeprowadzonych przez

Obserwatorium

konsultacje

telefoniczne lub

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)

konsultacje

telefoniczne lub

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

konsultacje

telefoniczne lub

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


