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25.11.2020

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel. (42)678-10-85

email: kontakt@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 zainteresowani

nauczyciele wychowania

przedszkolnego

W świecie dziecięcych emocji online (aplikacja

Microsoft Teams)

16.12.20 15.00 17.00 14.12.20 Beata Wosińska

2. warsztaty zainteresowani

nauczyciele wychowania

przedszkolnego

Plan daltoński jako strategia

pracy z dziećmi w wieku

przedszkolnym

online (aplikacja

Microsoft Teams)

09.12.20 15.00 17.00 07.12.20 Beata Wosińska

3. seminarium nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej (stażyści)

ubiegający się o awans

na stopień nauczyciela

kontraktowego oraz

ich opiekunowie stażu

Awans zawodowy nauczyciela

stażysty – kompendium wiedzy

(II edycja)

online (aplikacja

Microsoft Teams)

07.12.20 18.00 20.00 06.12.20 Beata Nadarzyńska – doradca

metodyczny edukacji

wczesnoszkolnej

4. seminarium nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej

(kontraktowi) ubiegający

się o awans na stopień

nauczyciela mianowanego

oraz opiekunowie stażu

Awans zawodowy nauczyciela

kontraktowego – kompendium

wiedzy (II edycja)

online (aplikacja

Microsoft Teams)

14.12.20 18.00 20.00 13.12.20 Beata Nadarzyńska – doradca

metodyczny edukacji

wczesnoszkolnej
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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

5. seminarium nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej

(mianowani) ubiegający

się o awans na stopień

nauczyciela

dyplomowanego

Awans zawodowy nauczyciela

mianowanego – kompendium

wiedzy (II edycja)

online (aplikacja

Microsoft Teams)

21.12.20 18.00 20.00 20.12.20 Beata Nadarzyńska – doradca

metodyczny edukacji

wczesnoszkolnej

6. warsztaty warsztaty dla nauczycieli

klas I-IV i starszych grup

przedszkolnych

„Plastek i jego zaczarowane

pudełko” – prezentacja 

programu edukacyjnego

umożliwiającego uczniom

samodzielne wykonanie

łatwych doświadczeń

z wykorzystaniem tworzyw

sztucznych. Uczestnicy

otrzymają bezpłatne pakiety

edukacyjne

online (Microsoft

Teams)

10.12.20 16.00 17.00 10.12.20 organizator: Anna Rostrygin,

współpraca:

Edyta Wielgus-Barry –

koordynator ds. projektów

edukacyjnych – Fundacja

PlasticsEurope Polska

7. warsztaty warsztaty dla nauczycieli

chemii ze szkół

ponadpodstawowych

oraz klas VI-VIII szkół

podstawowych

„Tworzywa sztuczne jako

materiał zrównoważonego

rozwoju – prawda czy herezja?”

–  ekologiczne aspekty

stosowania tworzyw

sztucznych, rola innowacyjnych

tworzyw w ochronie zdrowia,

klimatu, oszczędności energii.

Uczestnicy otrzymają materiały

edukacyjne

online (Microsoft

Teams)

14.12.20 16.00 17.00 14.12.20 organizator: Anna Rostrygin,

współpraca:

Edyta Wielgus-Barry –

koordynator ds. projektów

edukacyjnych – Fundacja

PlasticsEurope Polska
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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. konsultacja grupowa nauczyciele religii Praca z dzieckiem

w przedszkolu

z wykorzystaniem metod

teatralnych i dramowych

Filia UKSW w Łodzi

ul. Ks. I. Skorupki 7

04.12.20 15.30 18.45 04.12.20 Irena Wolska

2. warsztaty nauczyciele języka

polskiego ze szkół

ponadpodstawowych

„Z gramatyką za pan brat” – 

projektowanie zajęć z zakresu

kształcenia językowego

w szkole ponadpodstawowej

zgodnie z założeniami

konstruktywizmu

online 09.12.20 16.30 18.00 08.12.20 Ewa Sztombka,

współorganizator:

Danuta Górecka

3. spotkanie zespołu

metodycznego

członkowie Zespołu

ds. edukacji filozoficznej

Ustalenie tematyki spotkań

i planu pracy na 2021 rok

online 01.12.20 16.30 18.00 01.12.20 Ewa Sztombka

4. warsztaty nauczyciele języka

polskiego ze szkół

ponadpodstawowych

Jak ciekawie pracować z lekturą

(Jan Kochanowski „Odprawa

posłów greckich”)? – narzędzia

TIK w edukacji polonistycznej

online 16.12.20 16.30 18.00 16.12.20 Ewa Sztombka,

współorganizator:

Danuta Górecka

5. 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

14.30 16.30 Elżbieta Bytniewska

e.bytniewska@lcdnikp.elodz.

edu.pl,

tel. 692-553-893

6. spotkanie zespołu

innowacyjnego

nauczyciele języka

niemieckiego

Wykorzystanie narzędzi TIK

w kształtowaniu umiejętności

językowych

online 07.12.20 16.30 18.00 04.12.20 Ewa Ciemnicka

eciemnicka@wckp.lodz.pl

7. spotkanie zespołu

metodycznego

nauczyciele języka

niemieckiego

Awans zawodowy online 10.12.20 16.30 18.00 09.12.20 Ewa Ciemnicka

eciemnicka@wckp.lodz.pl

8. warsztaty nauczyciele języka

niemieckiego

Metoda lekcji odwróconej

w edukacji stacjonarnej

i zdalnej

online 14.12.20 16.30 18.00 11.12.20 Ewa Ciemnicka

eciemnicka@wckp.lodz.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. warsztaty uczniowie Szkoły

Podstawowej nr 166

Akademia Młodego Humanisty online (Microsoft

Teams)

07, 14,

21.12.20

13.00 15.00 06.12.20 Beata Wielkopolan

10. warsztaty uczniowie Szkoły

Podstawowej nr 3

w Aleksandrowie Łódzkim

Akademia Młodego Humanisty online (Microsoft

Teams)

02, 09,

16.12.20

12.00 14.00 Beata Wielkopolan

11. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

Mediacja jako kompetencja

społeczna

online (Microsoft

Teams)

03, 10,

17.12.20

16.30 18.30 Beata Wielkopolan

12. warsztaty nauczyciele języka

polskiego ze szkół

podstawowych

Polonista – tutor, coach,

facylitator, mistrz?

online (Microsoft

Teams)

01,

08.12.20

17.00 19.00 Beata Wielkopolan
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Ośrodek Edukacji Zawodowej

Pracownia Edukacji Przedzawodowej I 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 nauczyciele szkół

zawodowych

Kształtowanie kompetencji

kluczowych w szkole

zawodowej

online 10.12.20 15.00 18.00 08.12.20 Joanna Orda

2. grupowe badanie

predyspozycji

zawodowych

uczniowie klas VII-VIII

szkół podstawowych wraz

z opiekunam

Elektrotechnika i obsługa

miniobrabiarek szkolnych

online (Microsoft

Teams)

czwartki,

piątki ew.

inne dni

08.00 12.00 tydzień

wcześniej

Krzysztof Makowski

k.makowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

3. edukacyjne zajęcia

pozaszkolne

uczniowie klas VI-VIII

szkół podstawowych wraz

z opiekunami

Technika i elektronika online (Microsoft

Teams)

środy, ew.

inne dni

08.00 12.00 tydzień

wcześniej

Krzysztof Makowski

k.makowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

4. konsultacja grupowa nauczyciele wychowania

komunikacyjnego

Wychowanie komunikacyjne

w szkole – przegląd

doświadczeń po zmianach 

podstawy programowej

online (Microsoft

Teams)

08.12.20 16.00 18.30 08.12.20 Krzysztof Makowski

k.makowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

5. warsztaty nauczyciele kształcenia

zawodowego branży

mechatronicznej

Zadania egzaminacyjne

z branży mechatronicznej

związane z podstawą

programową z 2017 roku

(dwie edycje)

online (Microsoft

Teams)

03,

17.12.20

16.00 18.00 Ryszard Zankowski

6. warsztaty nauczyciele techniki,

edukacji przedszkolnej

i wczesnoszkolnej biorący

udział w projekcie

orientacji zawodowej

Prace nad etapami projektu

„Modelowanie szkolnymi/

przedszkolnymi systemami

orientacji zawodowej”

Microsoft Teams

(Zespół ds. orientacji

zawodowej)

10.12.20 17.30 19.30 10.12.20 Barbara Preczyńska,

Aleksandra Proc
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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. warsztaty nauczyciele techniki Konkurs Wiedzy Technicznej

z wykorzystaniem aplikacji

Forms (eliminacje szkolne)

Microsoft Teams

(Zespół

ds. wspierania

uczniów

uzdolnionych

technicznie)

16.12.20 18.00 20.00 16.12.20 Barbara Preczyńska

8. warsztaty nauczyciele techniki Co o drewnie warto wiedzieć?

Kilka wskazówek na temat

obróbki drewna

Microsoft Teams

(Zespół nauczycieli

techniki)

02.12.20 17.00 19.00 02.12.20 Barbara Preczyńska,

Bożena Piekarska

9. warsztaty zainteresowani

nauczyciele

Jak zorganizować pracę

z Notesami zajęć?

online (Microsoft

Teams)

03.12.20 16.30 18.30 01.12.20 Bożena Piekarska

10. warsztaty nauczyciele techniki i inni

zainteresowani

Tworzymy lekcję w Padlecie online (Microsoft

Teams)

09.12.20 16.00 18.30 07.12.20 Bożena Piekarska

11. kurs nauczyciele wszystkich

typów szkół

Przygotowanie i wykorzystanie

filmów w procesie

dydaktycznym

online (Microsoft

Teams)

10.12.20 15.00 18.30 09.12.20 Jarosław Koludo

12. konsultacja grupowa nauczyciele kształcenia

zawodowego

Tekst przewodni w kształceniu

zawodowym na odległość

online (Microsoft

Teams)

08,

15.12.20

15.30 17.00 07, 14.12.20 Donata Andrzejczak

13. konsultacja grupowa nauczyciele kształcenia

zawodowego branży

budowlano-instalacyjnej

Na czym polega rola tutora

w kształceniu zawodowym

online?

online 08.12.20 14.00 15.30 07.12.20 Barbara Kapruziak

14. spotkanie zespołu

innowacyjnego

członkowie Zespołu

innowacyjnego

ds. nowego zawodu

w obszarze CNC

Zakres podstawy programowej

nowego zawodu

online 10.12.20 15.00 16.30 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

15. konsultacja grupowa nauczyciele kształcenia

zawodowego branży

budowlano-instalacyjnej

Jakie metody stymulujące

aktywność uczniowską

stosować w kształceniu online?

online 16.12.20 14.00 15.30 15.12.20 Barbara Kapruziak

16. warsztaty nauczyciele szkół

ponadpodstawowych

z krótkim stażem

zawodowym

Organizacja warsztatu pracy

nauczycieli z krótkim stażem

pracy

online 15.12.20 16.00 19.00 14.12.20 Danuta Urbaniak

17. kurs zainteresowani

nauczyciele

Tworzenie testów w aplikacji

Forms

online 15.12.20 15.00 16.30 14.12.20 Maria Stompel

18. kurs zainteresowani

nauczyciele

Jak oceniać w kształceniu

na odległość?

online 08.12.20 15.00 16.30 07.12.20 Maria Stompel

19. spotkanie zespołu

zadaniowego

członkowie Zespołu Prezentacja dorobku

zawodowego

online 01.12.20 15.00 16.30 kontynuacja Maria Stompel

20. spotkanie zespołu

metodycznego

nauczyciele doradztwa

zawodowego,

koordynatorzy WSDZ

Planowanie działań w ramach

projektu edukacyjnego

„Zdolności manualne na rynku

pracy”

online (Microsoft

Teams)

10.12.20 17.00 18.30 09.12.20 Maria Michalak

21. warsztaty nauczyciele kształcenia

zawodowego branży

przemysłu mody

Tworzymy testy w aplikacji

Forms

online (Microsoft

Teams)

14.12.20 17.00 18.30 13.12.20 Maria Michalak
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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 lub

online

09,

16.12.20

13.00 17.00 5 dni

wcześniej

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. Szkolenie

zdalne z wykorzystaniem

narzędzi Office 365

online (Microsoft

Teams)

04, 11,

18.12.20

15.00 18.00 5 dni

wcześniej

30 Zdzisław Anglart

3. warsztaty nauczyciele kształcenia

zawodowego

Wykorzystanie aplikacji Teams

w metodyce kształcenia

zawodowego w dziedzinie

bezpieczeństwa i higieny pracy

online 11.12.20 17.00 19.00 2 dni

wcześniej

Izabela Rosiak

4. spotkanie zespołu

metodycznego

członkowie Zespołu Podsumowanie rocznych

doświadczeń edukacyjnych

pracy zdalnej w dziedzinie

bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wnioski i refleksja

online 21.12.20 17.00 20.00 Izabela Rosiak,

Zdzisław Anglart
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Ośrodek Zarządzania w Edukacji

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/placówek

Język angielski B1 –

konwersacje dla dyrektorów

online (Microsoft

Teams)

07,

14.12.20

13.30 15.45 30.11.20 30/semestr

(60 godz.)

Zofia Kordala

2. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy

szkół/placówek,

nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Język angielski A1 (III semestr) online (Microsoft

Teams)

07, 14,

21.12.20

16.00 19.15 30.11.20 600/

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

3. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy

szkół/placówek,

nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Język angielski B1 (II semestr) online (Microsoft

Teams)

01, 08,

15.12.20

17.00 20.15 27.11.20 600/

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

4. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy

szkół/placówek,

nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Język angielski B2/FC

(I semestr)

online (Microsoft

Teams)

02, 09,

16.12.20

16.00 19.15 nabór

zamknięty

600/

semestr  

(60 godz.)

Zofia Kordala

5. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy

szkół/placówek,

nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Język angielski B1 plus

(I semestr)

online (Microsoft

Teams)

03, 10,

17.12.20

17.00 20.15 30.11.20 600/

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala
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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 B1+ online (Microsoft

Teams)

04, 11,

18.12.20

15.00 18.15 nabór

zamknięty

600/

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

7. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy

szkół/placówek,

nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Język angielski A2 (III semestr) online (Microsoft

Teams)

05, 12,

19.12.20

09.00 12.15 nabór

zamknięty

600/

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

8. seminarium nauczyciele pełniący

obowiązki opiekuna stażu

Opiekun stażu – kolega czy

mentor? (cz. 2)

online (Microsoft

Teams)

09.12.20 18.00 19.00 30.11.20 Zofia Kordala

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 online (Microsoft

Teams)

11, 12,

13.12.20

15.00

09.00

09.00

20.00

15.45

15.45

nabór

zakończony

Elżbieta Kolczyńska

2. konsultacja grupowa zainteresowani

nauczyciele

Kompetencje kluczowe

w procesie uczenia się przez

całe życie

online (Microsoft

Teams)

16.12.20 16.00 18.30 15.12.20 Elżbieta Kolczyńska

3. forum dyrektorzy liceów

ogólnokształcących

Forum Dyrektorów Liceów

Ogólnokształcących

online (Microsoft

Teams)

10.12.20 11.00 13.00 09.12.20 Mariola Zajdlic
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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

Notes zajęć w Teams –

ClassNotebook

online 01.12.20 14.00 17.00 30.11.20 Tomasz Krupa

2. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

Forms – testy i ankiety online 03.12.20 14.00 w

zależności

od

potrzeb

03.12.20 Tomasz Krupa

3. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

Stream – biblioteka filmów

w chmurze. Nie bądź zależny

od Youtube. Pobierz, edytuj

i udostępniaj filmy edukacyjne

zespołom (dwie edycje)

online 08,

10.12.20

14.00 w

zależności

od

potrzeb

07, 09.12.20 Tomasz Krupa

4. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

Notes zajęć w Teams –

ClassNotebook

online 16.12.20 14.00 w

zależności

od

potrzeb

15.12.20 Tomasz Krupa

5. konsultacja grupowa nauczyciele wszystkich

typów szkół

Konektywizm w procesie

organizowania edukacji zdalnej.

Projektowanie zajęć metodą

odwróconej lekcji

z wykorzystaniem Office 365

online (Microsoft

Teams)

10.12.20 15.00 w

zależności

od

potrzeb

08.12.20 Adam Cyrański

6. konsultacja grupowa nauczyciele wszystkich

typów szkół

Tutoring naukowy w okresie

edukacji zdalnej.

Jak wykorzystuję narzędzia IT

do wspierania uczących się

online (Microsoft

Teams)

17.12.20 15.00 w

zależności

od

potrzeb

16.12.20 Adam Cyrański
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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. kurs uczniowie szkół

podstawowych

Projekt Centrum Mistrzostwa

Informatycznego

online 05, 12,

19.12.20

12.00 14.00 nabór

zamknięty

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. warsztaty zainteresowani

nauczyciele

Praca zdalna i budowanie

relacji przy pomocy Canvy

i innych aplikacji

online (webinarium

w Microsoft Teams)

02.12.20 12.00 14.00 30.11.20 Grażyna Bartczak-Bednarska

2. konsultacja grupowa nauczyciele bibliotekarze

o stażu pracy w bibliotece

poniżej 3 lat

Pierwsze kroki w bibliotece –

organizacja pracy biblioteki

szkolnej

online 03.12.20 16.00 18.00 02.12.20 Barbara Langner

3. konsultacja grupowa zainteresowani

nauczyciele

Wykorzystanie Teatrzyku

Kamishibai w rozwijaniu

zainteresowań czytelniczych

uczniów (druga edycja)

online 07.12.20 16.00 18.00 04.12.20 Barbara Langner

4. konsultacja grupowa zainteresowani

nauczyciele łódzkich szkół

Jak poruszać się po Literackiej

Mapie województwa

łódzkiego? Szkolenie

organizowane we współpracy

z Wojewódzką Biblioteką

Publiczną w Łodzi

online 14.12.20 14.00 16.00 11.12.20 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. warsztaty zainteresowani

nauczyciele wszystkich

typów szkół (historia, wos,

język polski)

Metody aktywizujące

w edukacji zdalnej –

odwrócona lekcja

online (Microsoft

Teams)

zostanie

podana w

później-

szym

terminie

17.00 19.30 Barbara Wrąbel

b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.

elodz.edu.pl,

Aneta Rapalska

a.rapalska@lcdnikp.elodz.

edu.pl

2. konsultacja grupowa zainteresowani

nauczyciele szkół

podstawowych

Wykorzystanie aplikacji Teams

i Forms w edukacji regionalnej

online 03.12.20 16.00 17.30 02.12.20 Katarzyna Gostyńska

k.gostynska@lcdnikp.elodz.

edu.pl

3. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół i przedszkoli

Łódzkie rody fabrykanckie –

Poznańscy

online 02.12.20 16.30 18.30 02.12.20 Piotr Machlański

4. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół i przedszkoli

Szlakiem wielokulturowej Łodzi online 07.12.20 17.00 19.00 07.12.20 Piotr Machlański

5. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół i przedszkoli

Łódzkie rody fabrykanckie – 

Biedermannowie

online 16.12.20 16.30 18.30 16.12.20 Piotr Machlański

6. warsztaty nauczyciele w szkole

podstawowej (wos,

edukacja dla

bezpieczeństwa),

wychowawcy, pedagodzy

Pomysły edukacyjne

na realizację treści prawnych

dla najmłodszych

online (Microsoft

Teams: Edukacja

obywatelska dla

najmłodszych)

09.12.20 18.00 20.00 08.12.20 Barbara Muras

7. spotkanie zespołu

metodycznego

nauczyciele wos

wszystkich typów szkół

Jak efektywnie sprawdzać

online wiedzę uczniów z wos?

online (Microsoft

Teams: wos

i historia)

16.12.20 18.00 20.00 16.12.20 Barbara Muras
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Pracownia Edukacji Europejskiej

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

dyrektorzy i nauczyciele

przedszkoli, wszystkich

typów szkół i placówek

oświatowych

Nowe zasady aplikowania

w Programie Erasmus na lata

2021-2027

Microsoft Teams lub

telefonicznie

w miarę

potrzeb

12.00 16.00 Barbara Wrąbel

b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.

elodz.edu.pl,

tel. 501-258-292
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Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Doradztwa 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 nauczyciele historii,

nauczyciele wiedzy

o społeczeństwie

Doradztwo zawodowe

w praktyce edukacyjnej

aplikacja Microsoft

Teams

03.12.20 18.00 19.30 02.12.20 Anna Zientalska

2. warsztaty nauczyciele matematyki,

nauczyciele informatyki

Doradztwo zawodowe

w praktyce edukacyjnej

aplikacja Microsoft

Teams

17.12.20 18.00 19.30 16.12.20 Anna Zientalska

3. konsultacja grupowa uczniowie klas II Poznajemy style uczenia się Zespół Szkół

Techniczno-

-Informatycznych

al. Politechniki 37

(w sytuacji edukacji

zdalnej w aplikacji

Teams)

01.12.20 12.00 14.00 29.09.20 Ewa Koper

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

Marek Wilmowski

m.wilmowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

4. konsultacja grupowa uczniowie klasy I i klasy II Odkrywamy swoje talenty Zespół Szkół

Techniczno-

-Informatycznych

al. Politechniki 37

(w sytuacji edukacji

zdalnej w aplikacji

Teams)

10.12.20 13.00 16.00 29.09.20 Ewa Koper

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

Marek Wilmowski

m.wilmowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

5. konsultacja

indywidualna

zainteresowani uczniowie

liceum

Świadome planowanie dalszej

ścieżki kształcenia

po ukończeniu liceum

ogólnokształcącego

XXI Liceum

Ogólnokształcące

ul. Kopernika 2

(w sytuacji edukacji

zdalnej w aplikacji

Teams)

11.12.20 13.00 16.00 25.09.20 Ewa Koper

e.koper@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

6. warsztaty uczniowie klasy V Kreatywność w świecie

zawodów

Szkoła Podstawowa

nr 199

ul. Elsnera 8

(w przypadku

edukacji zdalnej

w aplikacji Teams)

03.12.20 12.30 14.00 06.11.20 Ewa Koper

e.koper@lcdnikp.elodz.

edu.pl,

Marek Wilmowski

m.wilmowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

7. kurs nauczyciele doradztwa

zawodowego ze szkół

podstawowych,

ponadpodstawowych,

koordynatorzy WSDZ

Jak konstruować

Wewnątrzszkolny System

Doradztwa Zawodowego

(IV moduł – ewaluacja WSDZ) –

kolejne spotkanie

online (aplikacja

Teams)

02.12.20 14.00 17.00 Ewa  Koper

e.koper@lcdnikp.elodz.

edu.pl,

Marek Wilmowski

m.wilmowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

8. konsultacja grupowa uczniowie klas VI Szkoły

Podstawowej nr 169

Znaczenie kreatywności

w świecie zawodów – 

orientacja zawodowa

online (aplikacja

Teams)

04.12.20 10.40 14.00 Ewa  Koper

e.koper@lcdnikp.elodz.

edu.pl,

Marek Wilmowski

m.wilmowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

9. konsultacja grupowa uczniowie klas VII Szkoły

Podstawowej nr 169

Określamy swoje

predyspozycje zawodowe

online (aplikacja

Teams)

11.12.20 09.00 12.00 Ewa  Koper

e.koper@lcdnikp.elodz.

edu.pl,

Marek Wilmowski

m.wilmowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

10. warsztaty uczniowie klas II Zasoby osobowe, czyli kto

i co może pomóc mi odnieść

sukces

Publiczne Liceum

Ogólnokształcące

Uniwersytetu

Łódzkiego

ul. Pomorska 161

(w przypadku

edukacji zdalnej

w aplikacji Teams)

09.12.20 08.00 10.00 22.10.20 Ewa Koper

e.koper@lcdnikp.elodz.

edu.pl,

Marek Wilmowski

m.wilmowski@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

11. konsultacja

indywidualna

uczniowie klas VIII,

rodzice uczniów

Indywidualne planowanie

kariery edukacyjno-zawodowej

online 08.12.20 16.00 19.00 08.12.20 Dorota Świt

d.swit@lcdnikp.elodz.edu.pl

12. konsultacja grupowa nauczyciele, specjaliści Realizacja Wewnątrzszkolnego 

Systemu Doradztwa

Zawodowego w szkołach

podstawowych podczas

kształcenia online

online (Microsoft

Teams)

do

ustalenia

15.00 17.00 do ustalenia Małgorzata Redlicka,

Małgorzata Bartosiak

13. konsultacja

indywidualna

rodzice uczniów klas VIII

Szkoły Podstawowej

nr 170

Jak wspierać dziecko

w procesie planowania kariery

edukacyjno-zawodowej?

Szkoła Podstawowa

nr 170

ul. Miedziana 1/3

(w przypadku

edukacji zdalnej

w aplikacji Teams)

10.12.20 16.00 18.00 Dorota Świt

14. konsultacje

indywidualne

uczniowie klas VIII

i rodzice uczniów

Indywidualne planowanie

ścieżki edukacyjno-zawodowej

online 15.12.20 16.00 19.00 15.12.20 Dorota Świt

d.swit@lcdnikp.elodz.edu.pl

15. konsultacje

indywidualne

zainteresowani uczniowie Planowanie kariery

edukacyjno-zawodowej

online (Microsoft

Teams)

do

ustalenia

do

ustalenia

do

ustalenia

do ustalenia Małgorzata Redlicka

16. kurs zainteresowani

nauczyciele

Wspierający nauczyciel

w procesie edukacji

stacjonarnej i zdalnej

(moduł VI)

online (Microsoft

Teams)

01.12.20 15.00 18.00 Małgorzata Sienna

m.sienna@lcdnikp.elodz.

edu.pl

17. spotkanie zespołu

zadaniowego

dyrektorzy, nauczyciele

szkół zawodowych

i podstawowych

Promocja kształcenia

zawodowego

online (Microsoft

Teams)

03.12.20 15.00 17.00 30.11.20 Małgorzata Sienna,

współpraca: Maja Michalak

18. konsultacja grupowa uczniowie klasy III

(technik hotelarstwa)

Zespołu Szkół

Ekonomiczno-

-Turystyczno-Hotelarskich

Czy pracodawca gryzie?

Rekrutacja i selekcja

pracowników w branży

hotelarskiej

online (Microsoft

Teams)

11.12.20 11.55 12.40 Emilia Gralewska
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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. konsultacja grupowa uczniowie klasy III

(technik obsługi

turystycznej) Zespołu

Szkół Ekonomiczno-

-Turystyczno-Hotelarskich

Czy pracodawca gryzie?

Rekrutacja i selekcja

pracowników w branży

turystycznej

online (Microsoft

Teams)

07.12.20 13.45 14.30 Emilia Gralewska

20. konsultacje

indywidualne

nauczyciele podstaw

przedsiębiorczości

Wsparcie w realizacji nowej

podstawy programowej

online (Microsoft

Teams lub inne

aplikacje)

według

zgłoszeń

do

ustalenia

do

ustalenia

Małgorzata

Bartosiak-Sikorzyńska

m.bartosiak@lcdnikp.elodz.

edu.pl

21. konsultacje

indywidualne

nauczyciele i specjaliści

wszystkich typów szkół

Wdrażanie Wewnątrzszkolnego

Systemu Doradztwa

Zawodowego do praktyki

szkolnej

online (Teams lub

inne aplikacje)

według

zgłoszeń

do

ustalenia

do

ustalenia

Małgorzata

Bartosiak-Sikorzyńska

m.bartosiak@lcdnikp.elodz.

edu.pl

22. konsultacja grupowa uczniowie klas VI-VIII

szkół podstawowych oraz

uczniowie szkół

ponadpodstawowych

Wybór dalszej ścieżki

edukacyjno-zawodowej.

Rynek pracy. Kompetencje

przyszłości

online (Microsoft

Teams)

według

zgłoszeń

do

ustalenia

do

ustalenia

Małgorzata

Bartosiak-Sikorzyńska

m.bartosiak@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

Zajęcia „Na kogo czeka praca?”

– aktualna sytuacja i tendencje

na regionalnym rynku pracy

(poszukiwane zawody,

kwalifikacje, wymagane

kompetencje, nowe zawody).

Celem zajęć jest wsparcie

młodzieży w decyzjach

edukacyjnych i zawodowych

zdalnie (Microsoft

Teams)

do

ustalenia

do

ustalenia

do

ustalenia

w zależności

od potrzeb,

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

Obserwatorium będących

wynikiem własnych badań

i analiz

konsultacje

telefoniczne –

tel. 503-761-371

lub zdalnie

(Microsoft Teams)

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

lub zdalnie

(Microsoft Teams)

do

ustalenia

09.00 15.00 dzień przed

terminem

planowanej

rozmowy

(tel./e-mail)

Zespół Obserwatorium Rynku

Pracy dla Edukacji
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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

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

lub zdalnie

(Microsoft Teams)

do

ustalenia

09.00 15.00 dzień przed

terminem

planowanej

rozmowy

(tel./e-mail)

Zespół Obserwatorium Rynku

Pracy dla Edukacji


