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26.11.2021

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. seminarium nauczyciele wychowania

przedszkolnego

Teatrzyk Kamishibai jako

sposób kształtowania

kompetencji czytelniczych

małego dziecka

ŁCDNiKP

ul. Żeromskiego 115,

budynek C, II piętro,

s. 26

01.12.21 15.00 18.00 28.11.21 Elżbieta Ciesiołkiewicz

2. spotkanie zespołu

zadaniowego

nauczyciele

zakwalifikowani

do Zespołu

„W świecie znaków i symboli” –

kodowanie w przedszkolu

ŁCDNiKP

ul. Żeromskiego 115,

budynek C, II piętro,

s. 26

02.12.21 15.00 17.15 Elżbieta Ciesiołkiewicz

3. spotkanie zespołu

metodycznego

nauczyciele

zakwalifikowani

do Zespołu

„Preschoolers learn English” –

włączanie języka angielskiego

do praktyki przedszkolnej

ŁCDNiKP

ul. Żeromskiego 115,

budynek C, II piętro,

s. 26

08.12.21 15.30 17.45 Elżbieta Ciesiołkiewicz

4. warsztaty nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej,

wychowania

przedszkolnego,

inni zainteresowani

Kredką i muzyką malowane –

warsztaty plastyczno-muzyczne

o tematyce zimowej

i świątecznej

online

(aplikacja Teams)

07.12.21 16.30 18.45 06.12.21 Anna Rostrygin,

współpraca: nauczycielki

Szkoły Podstawowej nr 199 –

Agnieszka Jasińska,

Paulina Kędziora,

Dorota Kondratowicz,

Magdalena Tęcza
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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, świetlic

i inni zainteresowani

Bajkoterapia w pracy z małymi

dziećmi – II edycja (część 1)

online

(aplikacja Teams)

02.12.21 16.30 18.45 01.12.21 Anna Drzewiecka

6. seminarium nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej, świetlic

i inni zainteresowani

Opowiadamy uczniom klas I-III

o tym, jak Poznański został

wielkim fabrykantem –

w ramach cyklu „Edukacja

regionalna od początku”

online

(aplikacja Teams)

10.12.21 16.30 18.45 09.12.21 Anna Drzewiecka

7. edukacyjne zajęcia

pozaszkolne

uczestnicy zajęć

Dziecięcej Akademii

Młodych Twórców

(klasy 0-II)

Jajko mądrzejsze od kury –

zabawy badawcze z jajkiem

w roli głównej

ŁCDNiKP

ul. Żeromskiego 115,

budynek C

15.12.21 17.00 18.30 Anna Rostrygin,

współpraca:

Katarzyna Wankiewicz – 

nauczycielka Przedszkola

Miejskiego nr 192

8. seminarium nauczyciele klas I-III oraz

starszych grup

przedszkolnych, inni

zainteresowani

nauczyciele

„Filmowe abecadło” – inspiracje

i pomysły na edukację filmową

małego ucznia – II edycja

Pałac Młodzieży

im. J. Tuwima

al. Wyszyńskiego 86

09.12.21 17.00 19.15 08.12.21 Anna Rostrygin,

współpraca:

Dorota Gołębiowska –

Centralny Gabinet Edukacji

Filmowej

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

polskiego ze szkół

ponadpodstawowych

Jak ciekawie pracować

z lekturą? – poezja

współczesna

online

(aplikacja Teams)

06.12.21 17.00 19.15 05.12.21 Ewa Sztombka,

współorganizator:

Danuta Górecka

2. warsztaty nauczyciele języka

polskiego ze szkół

ponadpodstawowych

Jak ciekawie pracować

z lekturą? – poezja

współczesna

online

(aplikacja Teams)

07.12.21 17.00 19.15 05.12.21 Ewa Sztombka,

współorganizator:

Danuta Górecka
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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 uczestnicy III Olimpiady

Literatury i Języka

Polskiego dla Szkół

Podstawowych

Analiza i interpretacja liryki online

(aplikacja Teams)

08.12.21 16.30 18.30 07.12.21 Ewa Sztombka

4. warsztaty nauczyciele wychowania

przedszkolnego, edukacji

wczesnoszkolnej, plastyki,

muzyki oraz inni

zainteresowani

Czas wolny – pomysły dla

małych i dużych, jak w gronie

rodzinnym dobrze się bawić?

online

(aplikacja Teams)

07.12.21 18.00 20.30 06.12.21 Aldona

Danielewicz-Malinowska

5. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół oraz 

placówek oświatowych

Jak dokumentować przebieg

konkursu?

ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 310

01.12.21 15.30 18.30 Elżbieta Bytniewska

e.bytniewska@lcdnikp.elodz.

edu.pl,

tel. 692-553-893

6. 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

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

(drugie spotkanie)

Szkoła Podstawowa

nr 162

ul. Powszechna 15

15.12.21 16.15 18.45 rejestracja

zamknięta

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

2. konferencja szkolni koordynatorzy

ogólnopolskiej innowacji

„Inspirujemy do bycia eko

– 10 wyzwań

ekologicznych z TIK”,

przedstawiciele WFOŚiGW

oraz Ministerstwa Klimatu

i Środowiska

Podsumowanie

dotychczasowych efektów

pracy oraz przedstawienie

harmonogramu działań

na kolejne miesiące

online

(aplikacja Teams)

17.12.21 17.30 19.00 17.12.21 Katarzyna Skolimowska

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

Literacka twórczość młodych

mieszkańców łódzkiego getta –

wykład

online

(aplikacja Teams)

07.12.21 16.00 18.00 04.11.21 Barbara Langner

2. konferencja zainteresowani

nauczyciele

Zainteresowania czytelnicze

dzieci i młodzieży –

o fenomenie popularności

literatury fantasy

online

(aplikacja Teams)

01.12.21 16.00 19.00 01.12.21 Barbara Langner,

Grażyna Bednarska-Bartczak

3. konsultacja grupowa nauczyciele –

bibliotekarze o stażu

pracy 0-3 lata

Pierwsze kroki w bibliotece

szkolnej – organizacja pracy

biblioteki

online

(aplikacja Teams)

07.12.21 16.00 19.00 06.12.21 Barbara Langner

4. konsultacja grupowa zainteresowani

nauczyciele

Pedagogika zabawy w pracy

z czytelnikiem

online

(aplikacja Teams)

16.12.21 16.00 19.00 15.12.21 Barbara Langner,

Anna Zientalska
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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,

placówek

Teoretyczne i praktyczne efekty

stosowania aktualnych

przepisów i norm

bezpieczeństwa oraz higieny

pracy w realizacji zadań

zawodowych. Szkolenie

okresowe dla pracowników

szkół i placówek

online

(aplikacja Teams) lub

w szkole, placówce

zamawiającej usługę

08,

15.12.21

13.00 17.00 3 dni

wcześniej

35 Zdzisław Anglart

2. kurs BHP pracownicy szkół,

placówek, zakładów pracy

Rozwijanie zainteresowania

i nawyku wykorzystania wiedzy

oraz umiejętności w procesie

szkolenia wstępnego BHP,

instruktaż ogólny

i stanowiskowy

online

(aplikacja Teams) lub

w szkole, placówce,

zakładzie pracy,

Pracowni BHP

i Ergonomii ŁCDNiKP

ul. Franciszkańska

137

10,

17.12.21

13.00 lub

17.30

16.00 lub

19.00

3 dni

wcześniej

Zdzisław Anglart

3. konkurs nauczyciele –

opiekunowie uczestników

konkursu

VI Interdyscyplinarny Konkurs

Wiedzy o Bezpieczeństwie

i Higienie Pracy „Praca nie

szkodzi”

Punkt konsultacyjny

Pracowni BHP

i Ergonomii ŁCDNiKP

ul. Franciszkańska

137, s. 16 lub online

(aplikacja Teams)

piątki 14.00 18.00 w dniu

konsultacji

Izabela Rosiak



6

 

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. konsultacja

indywidualna

pracownicy oraz kadra

szkół i placówek

Edukacja BHP, edukacja dla

bezpieczeństwa, wykorzystanie

zasobów materialnych

ŁCDNiKP (instrumentarium

technicznego – wyposażenia

stacji techniczno-

-dydaktycznych)

ŁCDNiKP Pracownia

BHP i Ergonomii    

ul. Franciszkańska

137 lub online

(aplikacja Teams)

06, 13,

20.12.21

13.00 16.00 w dniu

konsultacji

Izabela Rosiak

5. seminarium nauczyciele kształcący

w dziedzinie

bezpieczeństwa i higieny

pracy

Jak efektywnie zorganizować

proces kształcenia? Metoda

projektów w edukacji

bezpieczeństwa i higieny pracy

online

(aplikacja Teams)

09.12.21 17.00 18.30 07.12.21 Izabela Rosiak
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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 przedszkoli

i szkół podstawowych

Forum Dyrektorów Przedszkoli

i Szkół Podstawowych

online

(aplikacja Teams)

09.12.21 10.00 13.00 08.12.21 Mariola Zajdlic – kierownik

OZwE

m.zajdlic@lcdnikp.elodz.

edu.pl

2. seminarium dyrektorzy szkół

i placówek specjalnych

Forum Dyrektorów Szkół

i Placówek Specjalnych

online

(aplikacja Teams)

10.12.21 11.00 14.00 09.12.21 Mariola Zajdlic – kierownik

OZwE

m.zajdlic@lcdnikp.elodz.

edu.pl

3. kurs kwalifikacyjny zainteresowani

nauczyciele

Zarządzanie Oświatą ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 210

03, 04,

05.12.21

15.00

09.00

09.00

20.00

15.45

15.45

rekrutacja

zakończona

Elżbieta Kolczyńska –

konsultant OZwE

e.kolczynska@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. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy

i wicedyrektorzy łódzkich

szkół i placówek

oświatowych

Język angielski B1

(konwersacje)

ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 201

06,

13.12.21

13.30 15.30 nabór

zamknięty

30/semestr

(60 godz.)

Zofia Kordala – konsultant

OZwE

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

2. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy oraz

nauczyciele łódzkich szkół

i placówek oświatowych

Język angielski A2 (II semestr) ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 201

06, 13,

20.12.21

16.00 19.15 nabór

zamknięty

700/

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala – konsultant

OZwE

z.kordala@lcdnikp.elodz.

edu.pl

3. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy oraz

nauczyciele łódzkich szkół

i placówek oświatowych

Język angielski B1 (III semestr) ŁCDNiK

ul. Kopcińskiego 29,

s. 201

07, 14,

21.12.21

17.00 20.15 nabór

zamknięty

700/

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala – konsultant

OZwE

z.kordala@lcdnikp.elodz.

edu.pl

4. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy,

wicedyrektorzy oraz

nauczyciele łódzkich szkół

i placówek oświatowych

Język angielski B1 plus

(II semestr)

ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 201

03, 10,

17.12.21

15.00 17.30 nabór

zamknięty

1050/

semestr 

(90 godz.)

Zofia Kordala – konsultant

OZwE

z.kordala@lcdnikp.elodz.

edu.pl

5. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy,

wicedyrektorzy oraz

nauczyciele łódzkich szkół

i placówek oświatowych

Język angielski B1 (II semestr) ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 201

04, 11,

18.12.21

09.00 12.15 nabór

zamknięty

700/

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala – konsultant

OZwE

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. kurs z zakresu

informatyki

uczniowie wszystkich

typów szkół

Programowanie w Pythonie online

(aplikacja Teams)

każdy

ponie-

działek

16.00 17.30 rekrutacja

zamknięta

Sławomir Szaruga

2. warsztaty uczniowie szkół

podstawowych

Modelowanie 3D online

(aplikacja Teams)

każdy

wtorek

16.30 18.00 rekrutacja

zamknięta

Sławomir Szaruga

3. kurs z zakresu

informatyki

uczniowie wszystkich

typów szkół

Programowanie w C++ online

(aplikacja Teams)

każdy

czwartek

17.00 18.30 rekrutacja

zamknięta

Sławomir Szaruga

4. konferencja uczniowie wszystkich

typów szkół

VIII Forum Młodzieży

Uzdolnionej Informatycznie

online

(aplikacja Teams)

16.12.21 16.00 18.00 09.12.21 Sławomir Szaruga

5. warsztaty zainteresowani

nauczyciele

Tworzymy multimedialne kartki

świąteczne w aplikacji Scratch

online

(aplikacja Teams)

07.12.21 17.30 19.30 06.12.21 Bożena Piekarska

6. warsztaty zainteresowani

nauczyciele

Świąteczne testy i quizy online

(aplikacja Teams)

14.12.21 17.30 19.30 12.12.21 Bożena Piekarska

7. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

ShotCut – wieloplatformowa

aplikacja do nieliniowej obróbki

filmów. Film w filmie, blue box,

zasłanianie niechcianych

obiektów – anonimizacja

online

(aplikacja Teams)

07.12.21 15.30 18.00 05.12.21 Tomasz Krupa

8. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

ShotCut –  wieloplatformowa

aplikacja do nieliniowej obróbki

filmów. Film w filmie, blue box,

zasłanianie niechcianych

obiektów – anonimizacja

online

(aplikacja Teams)

16.12.21 15.30 18.30 14.12.21 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

9. warsztaty nauczyciele różnych

przedmiotów z wszystkich

typów placówek

Przygotowanie publikacji

multimedialnej w aplikacji Sway

online

(aplikacja Teams)

07.12.21 15.30 17.00 06.12.21 Dorota Wojtuś

10. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

ShotCut –  wieloplatformowa

aplikacja do nieliniowej obróbki

filmów. Film w filmie, blue box,

zasłanianie niechcianych

obiektów – anonimizacja

ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 214

08.12.21 15.00 18.00 06.12.21 Tomasz Krupa

11. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

OneNote – twój magazyn

treści. Wszystkie zespoły Teams

w jednym miejscu

online

(aplikacja Teams)

14.12.21 15.00 18.00 12.12.21 Tomasz Krupa

12. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

Forms – tworzenie testów

i ankiet

online

(aplikacja Teams)

09.12.21 15.00 18.00 07.12.21 Tomasz Krupa

13. warsztaty nauczyciele klas I-VI Baltie – programowanie dla

najmłodszych

online

(aplikacja Teams)

02.12.21 15.00 18.00 30.11.21 Tomasz Krupa

14. warsztaty nauczyciele różnych

przedmiotów z wszystkich

typów szkół

Aplikacje internetowe

rozwijające kreatywność

uczniów

online

(aplikacja Teams)

08.12.21 15.30 17.00 07.12.21 Dorota Wojtuś

15. konferencja nauczyciele wszystkich

typów szkół

Akademia Kreatywności online

(aplikacja Teams)

16.12.21 18.00 18.45 15.12.21 Lidia Aparta

16. kurs z zakresu TIK uczniowie szkół

podstawowych

Projekt Centrum Mistrzostwa

Informatycznego – zajęcia

rozwijające zainteresowania

informatyczne, wprowadzające

do myślenia algorytmicznego

i programowania

w środowiskach opartych

na programowaniu w Scratch

(kurs całoroczny)

online

(aplikacja Teams)

11.12.21 10.00 12.30 lista

zamknięta

Lidia Aparta
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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. spotkanie zespołu

metodycznego

nauczyciele doradztwa

zawodowego,

koordynatorzy WSDZ

Planowanie działań w ramach

projektu edukacyjnego

„Zdolności manualne na rynku”

online

(aplikacja Teams)

10.12.21 17.00 18.30 09.12.21 Maria Michalak,

współpraca: Ewa Koper

2. warsztaty nauczyciele kształcenia

zawodowego branży

przemysłu mody

Tworzymy testy w aplikacji

Forms

online

(aplikacja Teams)

14.12.21 17.00 18.30 13.12.21 Maria Michalak

3. kurs nauczyciele Jak oceniać w kształceniu

na odległość?

online

(aplikacja Teams)

08.12.21 15.00 16.30 07.12.21 Maria Stompel

4. kurs nauczyciele Tworzenie testów w aplikacji

Forms

online

(aplikacja Teams)

15.12.21 15.00 16.30 14.12.21 Maria Stompel

5. spotkanie zespołu

zadaniowego

nauczyciele Zespołu Szkół

Budowlano-Technicznych

Prezentacja dorobku

zawodowego

online

(aplikacja Teams)

01.12.21 15.00 16.30 kontynuacja Maria Stompel

6. kurs nauczyciele kształcenia

zawodowego

Opracowanie materiałów

dydaktycznych wspierających

uczących się w przygotowaniu

do egzaminu zawodowego

w części pisemnej według

podstawy programowej

z 2019 r. Opracowanie zadań

multimedialnych

do przykładowego arkusza

online

(aplikacja Teams)

02.12.21 17.30 19.00 kontynuacja Jadwiga Morawiec

j.morawiec@lcdnikp.elodz.

edu.pl,

Danuta Urbaniak

d.urbaniak@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. grupowe badanie

predyspozycji

zawodowych

uczniowie klas VII-VIII

szkół podstawowych

z opiekunami

Warsztaty z zakresu

elektrotechniki i obsługi

miniobrabiarek szkolnych

Pracownia Edukacji

Przedzawodowej

ŁCDNiKP

ul. Franciszkańska

137

czwartki,

piątki ew.

inne dni

08.00 12.30 tydzień

wcześniej

Krzysztof Makowski

k.makowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

8. edukacyjne zajęcia

pozaszkolne

uczniowie klas VI-VIII

szkół podstawowych

z opiekunami

Montaż i uruchamianie

układów elektronicznych

Pracownia Edukacji

Przedzawodowej

ŁCDNiKP

ul. Franciszkańska

137

środy, ew.

inne dni

08.00 12.00 tydzień

wcześniej

Krzysztof Makowski

k.makowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

9. spotkanie zespołu

metodycznego

nauczyciele techniki

i wychowania

komunikacyjnego

Inspirowanie uczniów

uzdolnionych technicznie

do udziału w turniejach.

Wsparcie wyposażenia

technicznego Pracowni

online

(aplikacja Teams)

02.12.21 16.00 18.00 02.12.21 Krzysztof Makowski

k.makowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

10. warsztaty nauczyciele szkół

uczestniczących

w projekcie

prozawodowym

przedszkoli, I i II etapu

kształcenia

Strategia działań Zespołu

ds. orientacji zawodowej

online

(aplikacja Teams)

06.12.21 17.30 19.15 06.12.21 Barbara Preczyńska

11. spotkanie zespołu

zadaniowego

nauczyciele techniki Praca z uczniem o specjalnych

potrzebach edukacyjnych

na lekcjach techniki

online

(aplikacja Teams)

15.12.21 17.30 20.00 15.12.21 Barbara Preczyńska

12. edukacyjne zajęcia

pozaszkolne

uczniowie szkół

podstawowych

z opiekunami

Poznajemy zawód stolarza –

ręczna obróbka drewna

online

(aplikacja Teams)

środy,

czwartki,

piątki

08.00 12.00 tydzień

wcześniej

Barbara Preczyńska

b.preczynska@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. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

Przygotowanie plików

dźwiękowych do materiałów

dydaktycznych

online

(aplikacja Teams)

15.12.21 16.00 18.15 14.12.21 Jarosław Koludo

2. konferencja nauczyciele wszystkich

typów szkół

Aspekty prawne kształcenia

stacjonarnego i zdalnego

online

(aplikacja Teams)

16.12.21 16.00 18.15 15.12.21 Jarosław Koludo

3. edukacyjne zajęcia

pozaszkolne

uczniowie szkół

ponadpodstawowych

Programowanie i obsługa kas

fiskalnych

ŁCDNiKP

ul. Żeromskiego 115,

budynek C

zgodnie  

z ustale-

niami

10.15 15.15 Donata Andrzejczak

d.andrzejczak@lcdnikp.elodz.

edu.pl

4. konsultacja grupowa zainteresowani

nauczyciele

Metody aktywizujące

w praktyce szkolnej –

praktyczne aspekty

online

(aplikacja Teams)

13.12.21 15.30 17.30 10.12.21 Donata Andrzejczak

d.andrzejczak@lcdnikp.elodz.

edu.pl

5. edukacyjne zajęcia

pozaszkolne

uczniowie wszystkich

typów szkół

Mechatronika wokół nas ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 14

do

ustalenia

09.30 12.00 22.12.21 Jadwiga Morawiec

j.morawiec@lcdnikp.elodz.

edu.pl,

Danuta Urbaniak

d.urbaniak@lcdnikp.elodz.

edu.pl,

Jarosław Koludo

j.koludo@lcdnikp.elodz.

edu.pl

6. kurs z zakresu TIK zainteresowani

nauczyciele

Wybrane aspekty kształcenia

zdalnego w edukacji

zawodowej

online

(aplikacja Teams)

14.12.21 15.00 19.00 13.12.21 Donata Andrzejczak

7. kurs z zakresu TIK zainteresowani

nauczyciele

Wybrane aspekty kształcenia

zdalnego w edukacji

zawodowej

online

(aplikacja Teams)

14.12.21 15.00 19.00 12.12.21 Maria Stompel
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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. seminarium zainteresowani

nauczyciele wszystkich

typów szkół, przedszkoli

i placówek edukacyjnych

Od pomysłu do projektu –

najważniejsze aspekty

przygotowania wniosku

o dofinansowanie projektu

w ramach programu Erasmus+

online

(aplikacja Teams)

09.12.21 15.00 19.00 08.12.21 Barbara Wrąbel

2. konsultacja

indywidualna

dyrektorzy, nauczyciele,

pracownicy samorządów

i placówek edukacyjnych,

dorośli niebędący

nauczycielami

Aplikowanie projektów

w ramach programu Erasmus+

stacjonarnie

(ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 301)/

online

(aplikacja Teams)

w miarę

potrzeb

(od

ponie-

działku

do

czwartku

do

ustalenia

telefo- 

nicznie

lub

mailowo

Barbara Wrąbel

b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.

elodz.edu.pl,

tel. 501-258-292

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 nauczyciele Wiedzy

o społeczeństwie, EdB,

pedagodzy, wychowawcy

z wszystkich typów szkół

Mediacje w szkole – mediacje

rówieśnicze

online

(aplikacja Teams)

09.12.21 16.30 19.00 08.12.21 Barbara Muras
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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. spotkanie zespołu

metodycznego

członkowie/członkinie

Zespołu metodycznego

ds. WOS

Realizacja podstawy

programowej WOS dla liceum

i szkoły podstawowej – sukcesy

i trudności

online

(aplikacja Teams)

02.12.21 16.00 18.00 Barbara Muras

3. konferencja nauczyciele historii i WOS

z wszystkich typów szkół

Zadawać czy nie zadawać? –

prace domowe w kształceniu

historycznym i obywatelskim

online

(aplikacja Teams) –

konferencja

przeniesiona

z 24.11.21

08.12.21 15.30 19.00 07.12.21 Aneta Rapalska,

Barbara Wrąbel

4. kurs z zakresu TIK zainteresowani

nauczyciele wszystkich

typów szkół

(grupy do 12 osób)

Wybrane aspekty kształcenia

zdalnego w obszarze edukacji

historycznej i obywatelskiej

online

(aplikacja Teams)

14.12.21 16.00 20.00 13.12.21 Barbara Wrąbel

b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.

elodz.edu.pl

5. kurs z zakresu TIK zainteresowani

nauczyciele wszystkich

typów szkół

(grupy do 12 osób)

Wybrane aspekty kształcenia

zdalnego w obszarze edukacji

historycznej i obywatelskiej

online

(aplikacja Teams)

15.12.21 16.00 20.00 13.12.21 Aneta Rapalska

a.rapalska@lcdnikp.elodz.

edu.pl
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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. kurs nauczyciele – uczestnicy

kursu

Moduł VI. kursu „Wspierający

nauczyciel w procesie edukacji

stacjonarnej i zdalnej”

online

(aplikacja Teams)

01.12.21 15.00 18.00 kontynuacja Małgorzata Sienna

2. spotkanie zespołu

zadaniowego

dyrektorzy, nauczyciele

kształcenia zawodowego

Promocja kształcenia

zawodowego

online

(aplikacja Teams)

03.12.21 15.00 17.00 30.11.21 Małgorzata Sienna

3. warsztaty uczniowie klas IV Wprowadzenie w świat

zawodów

Szkoła Podstawowa

nr 141

ul. Zakładowa 35

07.12.21 08.30 13.00 24.09.21 Ewa Koper

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

Marek Wilmowski

m.wilmowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

4. konsultacje

indywidualne

uczniowie klas

programowo najwyższych

Świadome planowanie wyboru

dalszej ścieżki kształcenia

po ukończeniu liceum

ogólnokształcącego

XXI Liceum

Ogólnokształcące

ul. Kopernika 2

10.12.21 12.00 16.00 24.09.21 Ewa Koper

e.koper@lcdnikp.elodz.edu.pl

5. konsultacja grupowa uczniowie Zespołu Szkół

Samochodowych

i Mechatronicznych

Poznajemy możliwości rozwoju

zawodowego po ukończeniu

szkoły ponadpodstawowej

Zespół Szkół

Samochodowych

i Mechatronicznych

ul. Przybyszewskiego

73/75

01.12.21 10.00 13.00 Ewa Koper,

Marek Wilmowski

6. konsultacje

indywidualne

uczniowie klas VIII i ich

rodzice

Wybór szkoły

ponadpodstawowej

Szkoła Podstawowa

nr 29

ul. Przędzalniana 70

07.12.21 16.30 19.00 15.09.21 Ewa Koper

e.koper@lcdnikp.elodz.edu.pl

7. spotkanie

edukacyjne rady

pedagogicznej

nauczyciele Technikum

nr 3

Realizacja Wewnątrzszkolnego

Systemu Doradztwa

Zawodowego w szkole

zawodowej

Technikum nr 3

ul. Kilińskiego

159/163

09.12.21 15.30 17.00 Ewa Koper,

Marek Wilmowski
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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

8. konsultacja grupowa rodzice uczniów klas VIII Jak wspierać dziecko

w wyborze szkoły

ponadpodstawowej?

Szkoła Podstawowa

nr 24

ul. Ciesielska 14a

16.12.21 17.00 19.00 17.09.21 Ewa Koper

e.koper@lcdnikp.elodz.edu.pl

Marek Wilmowski

m.wilmowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

9. warsztaty uczniowie klas IV Szkoły

Podstawowej nr 26

Kreatywność w świecie

zawodów

Szkoła Podstawowa

nr 26

ul. Pogonowskiego

27/29

15.12.21 10.00 13.00 Ewa Koper,

Marek Wilmowski

10. warsztaty uczniowie klas V Kreatywny świat zawodów Szkoła Podstawowa

nr 153

ul. Obrońców

Westerplatte 28

14.12.21 08.00 12.00 08.10.21 Ewa Koper

e.koper@lcdnikp.elodz.edu.pl

Marek Wilmowski

m.wilmowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

11. konsultacja grupowa uczniowie XLII Liceum

Ogólnokształcącego

Planowanie kariery w służbach

mundurowych

XLII Liceum

Ogólnokształcące

ul. Stawowa 28

07.12.21 08.55 09.40 Anna Zientalska

12. konsultacja grupowa uczniowie XLII Liceum

Ogólnokształcącego

Planowanie kariery w służbach

mundurowych

XLII Liceum

Ogólnokształcące

ul. Stawowa 28

07.12.21 11.50 12.35 Anna Zientalska

13. konsultacja grupowa uczniowie XLII Liceum

Ogólnokształcącego

Planowanie kariery w służbach

mundurowych

XLII Liceum

Ogólnokształcące

ul. Stawowa 28

02.12.21 10.45 11.30 Anna Zientalska

14. konsultacja grupowa uczniowie klas VIII Szkoły

Podstawowej nr 162

Badanie predyspozycji

zawodowych

online

(aplikacja Teams)/

stacjonarnie

według

bieżących

ustaleń

według

bieżących

ustaleń

według

bieżących

ustaleń

Aleksandra Bednarek

15. konsultacja grupowa uczniowie klas trzecich

IX Liceum

Ogólnokształcącego

Opracowanie Indywidualnego

Planu Działania dla celów

edukacyjno-zawodowych

online

(aplikacja Teams)/

stacjonarnie

według

bieżących

ustaleń

według

bieżących

ustaleń

według

bieżących

ustaleń

Aleksandra Bednarek
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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

16. konsultacja grupowa uczniowie klas VIII Szkoły

Podstawowej nr 41

W jakim zawodzie mogę

wykorzystać swoją wiedzę

i umiejętności?

online

(aplikacja Teams)/

stacjonarnie

według

bieżących

ustaleń

według

bieżących

ustaleń

według

bieżących

ustaleń

Aleksandra Bednarek

17. konsultacja grupowa uczniowie klas VII Szkoły

Podstawowej nr 11

Wprowadzenie do klasyfikacji

zawodów

online

(aplikacja Teams)/

stacjonarnie

według

bieżących

ustaleń

według

bieżących

ustaleń

według

bieżących

ustaleń

Aleksandra Bednarek

18. spotkanie zespołu

metodycznego

koordynatorzy WSDZ,

nauczyciele – doradcy

zawodowi

Marzenie – Cel – Plan online

(aplikacja Teams)

08.12.21 16.30 18.00 08.12.21 Małgorzata Sienna

Pracownia Badania Predyspozycji Zawodowych

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. badanie

predyspozycji

zawodowych -

grupowe

uczniowie klas VII Określam swoje zasoby

na podstawie badań

predyspozycji zawodowych

Szkoła Podstawowa

nr 36

ul. Więckowskiego

35

03.12.21 08.00 13.00 10.09.21 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)

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

poprzez aplikację

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

poprzez aplikację

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

poprzez aplikację

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


