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27.01.2021

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 nauczyciele wychowania

przedszkolnego

Zabawy z obrazem – aplikacje

przydatne w pracy

z przedszkolakami

aplikacja Teams 03.02.21 15.00 18.00 31.01.21 Elżbieta Ciesiołkiewicz

2. warsztaty nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej,

zainteresowani

nauczyciele

Tworzenie quizu

z wykorzystaniem programu

PowerPoint

aplikacja Teams 08.02.21 17.00 19.00 08.02.21 Anna Rostrygin

3. warsztaty nauczyciele klas I-IV Plastek i jego zaczarowane

pudełko (druga edycja)

aplikacja Teams 11.02.21 15.30 17.00 11.02.21 Anna Rostrygin

4. spotkanie zespołu

innowacyjnego

członkowie Zespołu

innowacyjnego

ds. kreowania nowego

modelu organizacji

pracy przedszkola

z wykorzystaniem

narzędzi i zasobów

cyfrowych

Bank pomysłów

na wykorzystanie wybranych

narzędzi cyfrowych

w projektowaniu i organizacji

procesu wychowawczo-

-dydaktycznego

aplikacja Teams 24.02.21 17.00 19.00 Beata Wosińska,

współpraca:

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

5. seminarium nauczyciele wychowania

przedszkolnego

Przedszkolne inspiracje

kluczem do wymiany

doświadczeń i kreowania

nowych przedsięwzięć

edukacyjnych

aplikacja Teams 25.02.21 16.00 18.00 Beata Wosińska

6. kurs nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej

i wychowania

przedszkolnego oraz inni

zainteresowani

proponowaną tematyką

Włączeni do włączenia, czyli

Po-MOC w przedszkolu i szkole

podstawowej

(trzecie spotkanie)

aplikacja Teams 24.02.21 16.00 20.00 Beata Nadarzyńska,

Anna Koralewska

7. seminarium nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej i inni

zainteresowani

Czy legendy są potrzebne

w edukacji regionalnej uczniów

klas I-III? Kontynuacja cyklu

„Edukacja regionalna

od początku”

aplikacja Teams 18.02.21 16.30 18.30 17.02.21 Anna Drzewiecka

8. seminarium nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej

ubiegający się o kolejny

stopień awansu

zawodowego oraz

pełniący rolę opiekuna

stażu ze szkół z rejonu

działań doradcy (Bałuty

oraz SP nr: 1, 149, 169)

Awans zawodowy nauczyciela –

zadania opiekuna stażu,

dokumentowanie działań

(część pierwsza)

aplikacja Teams 24.02.21 15.00 17.00 24.02.21 Aleksandra Proc

9. spotkanie zespołu

innowacyjnego

nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej, świetlic

oraz klas IV-VIII szkół

podstawowych

Prezentacja etapów projektu

„Modelowanie szkolnymi,

przedszkolnymi systemami

orientacji zawodowej”

aplikacja Teams 18.02.21 17.30 19.00 18.02.21 Aleksandra Proc,

współpraca:

Barbara Preczyńska

10. spotkanie zespołu

innowacyjnego

nauczyciele

zainteresowani 

realizowanym w formie

zdalnej projektem „Łódź

dawniej i dziś”

Legendy na start! Pierwsze

kroki w projekcie „Łódź dawniej

i dziś”

aplikacja Teams 11.02.21 18.00 19.00 11.02.21 Anna Rostrygin,

współpraca: Joanna Swacyna

– nauczycielka Szkoły

Podstawowej nr 10
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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. seminarium nauczyciele języka

polskiego ze szkół

ponadpodstawowych

Od burzy mózgów do debaty

oksfordzkiej – metody

dyskusyjne na lekcjach języka

polskiego

aplikacja Teams 10.02.21 16.00 18.00 10.02.21 Ewa Sztombka,

współorganizator:

Danuta Górecka

2. warsztaty nauczyciele języka

polskiego ze szkół

ponadpodstawowych

Ekfrazy w twórczości

Jacka Kaczmarskiego –

przekład intersemiotyczny jako

metoda pracy z tekstem

(dwie edycje)

aplikacja Teams 17,

18.02.21

16.00 18.00 17, 18.02.21 Ewa Sztombka,

współorganizator:

Danuta Górecka

3. spotkanie zespołu

zadaniowego

nauczyciele z Zespołu

ds. edukacji filozoficznej

Konstruowanie zadań

na Konkurs Filozofii Klasycznej

2021

aplikacja Teams 01.02.21 16.00 19.00 01.02.21 Ewa Sztombka
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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. warsztaty uczniowie klas VIII szkół

podstawowych oraz

nauczyciele języka

polskiego

Akademia Młodego Humanisty.

Od pasji czytania do radości

tworzenia

aplikacja Teams 01.02.21 14.00 15.30 29.01.21 Beata Wielkopolan

5. warsztaty nauczyciele języka

polskiego

Polonista tutor, coach,

facylitator, mistrz?

aplikacja Teams 11.02.21 17.00 18.30 Beata Wielkopolan

6. warsztaty nauczyciele, wychowawcy,

dyrektorzy różnych typów

szkół

Mediacja jako kompetencja

społeczna

aplikacja Teams 19.02.21 17.00 18.30 18.02.21 Beata Wielkopolan

7. konsultacja grupowa nauczyciele języka

niemieckiego

Konferencja dla nauczycieli

języka niemieckiego – metoda

SOS w procesie rozwoju

autonomii ucznia,

monitorowanie stopnia

przygotowania uczniów

do egzaminów zewnętrznych

aplikacja Teams 09.02.21 16.30 18.00 Ewa Ciemnicka

8. konsultacje

indywidualne

nauczyciele wszystkich

typów szkół i 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

9. konsultacja grupowa nauczyciele muzyki

ze szkół podstawowych

oraz inni zainteresowani

Forum nauczyciela muzyki –

luty 2021

aplikacja Teams

(proszę o podanie

adresu e-mail

w domenie

elodz.edu.pl)

23.02.21 18.00 19.30 23.02.21 Aldona

Danielewicz-Malinowska

10. konsultacja grupowa nauczyciele muzyki,

wychowania

przedszkolnego, edukacji

wczesnoszkolnej

oraz inni zainteresowani

Tańce obce – w praktyce

i teorii. Internet źródłem

inspiracji tanecznych

aplikacja Teams

(proszę o podanie

adresu e-mail

w domenie

elodz.edu.pl)

09.02.21 18.00 19.30 09.02.21 Aldona

Danielewicz-Malinowska
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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. spotkanie zespołu

metodycznego

nauczyciele języka

niemieckiego

Projekt edukacyjny promujący

pracę nauczycieli i autonomię

uczniów „Tak się uczę”

aplikacja Teams 11.02.21 16.30 19.00 10.02.21 Ewa Ciemnicka

12. konsultacja grupowa nauczyciele języka

niemieckiego

Zmiany w egzaminie

ósmoklasisty i egzaminie

maturalnym w roku 2021

aplikacja Teams 15.02.21 16.30 19.00 14.02.21 Ewa Ciemnicka

13. konsultacja grupowa nauczyciele jezyka

niemieckiego

Awans zawodowy –

monitorowanie realizacji planu

rozwoju zawodowego,

wprowadzanie zmian

aplikacja Teams 18.02.21 16.30 18.00 17.02.21 Ewa Ciemnicka
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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, członkowie

Zespołu ds. wykorzystania

fotografii w pracy

z uczniem

Kolor i symbol w fotografii

(część druga)

aplikacja Teams 01.02.21 16.00 18.00 01.02.21 Barbara Langner

2. konsultacja grupowa zainteresowani

nauczyciele

O skutecznym uczeniu się –

przegląd nowych publikacji

aplikacja Teams 11.02.21 16.00 18.00 10.02.21 Barbara Langner

3. konsultacja grupowa nauczyciele bibliotekarze

o stażu pracy do 5 lat

Pierwsze kroki w bibliotece –

aparat informacyjny biblioteki

aplikacja Teams 15.02.21 16.00 18.00 Barbara Langner

4. konferencja nauczyciele bibliotekarze

z wszystkich typów szkół,

inni zainteresowani

Wizerunek biblioteki szkolnej

w XXI wieku

aplikacja Teams 17.02.21 10.00 12.00 15.02.21 Grażyna Bartczak-Bednarska

5. warsztaty zainteresowani

nauczyciele

Genially – tworzenie z pasją! aplikacja Teams 03.02.21 12.00 14.00 01.02.21 Grażyna Bartczak-Bednarska

6. warsztaty zainteresowani

nauczyciele

Metody badania opinii

publicznej

aplikacja Teams 10.02.21 12.00 14.00 08.02.21 Grażyna Bartczak-Bednarska
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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. seminarium nauczyciele – edukatorzy

bezpieczeństwa i higieny

pracy

Metodyka pracy nauczycieli –

edukatorów kształcenia

w zakresie bezpieczeństwa

i higieny pracy. Jak

przeprowadzić instruktaż

stanowiskowy w aplikacji

Teams?

aplikacja Teams 05,

19.02.21

16.00 18.00 2 dni

wcześniej

Izabela Rosiak

2. 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

aplikacja Teams 11,

25.02.21

15.00 19.00 2 dni

wcześniej

35 Zdzisław Anglart

3. konsultacja grupowa 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

aplikacja Teams 03, 10, 17,

24.02.21

16.00 18.00 2 dni

wcześniej

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

4. konsultacje

indywidualne

nauczyciele edukacji dla

bezpieczeństwa

Projektowanie zajęć

dydaktycznych online

kształcenia w zawodzie technik

BHP oraz w zawodach

szkolnictwa branżowego

przyporządkowanych

do branży ochrony

bezpieczeństwa osób i mienia

aplikacja Teams 26.02.21 17.00 20.00 2 dni

wcześniej

Izabela Rosiak,

Zdzisław Anglart
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Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy***

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

1. konsultacja grupowa dyrektorzy przedszkoli

i szkół podstawowych

Forum Dyrektorów Przedszkoli

i Szkół Podstawowych

aplikacja Teams 04.02.21 13.00 15.00 03.02.21 Elżbieta Kolczyńska

2. kurs kwalifikacyjny zainteresowani

nauczyciele

Zarządzanie Oświatą ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 210

19, 20,

21.02.21

15.00

09.00

09.00

20.00

15.45

15.45

rekrutacja

zakończona

1800 Elżbieta Kolczyńska

3. seminarium wicedyrektorzy szkół

i placówek

Akademia Wicedyrektora aplikacja Teams 09.02.21 11.00 13.00 08.02.21 Mariola Zajdlic

4. seminarium dyrektorzy szkół

zawodowych

„Powtórka z nadzoru

pedagogicznego” – Forum

Dyrektorów Szkół Zawodowych

online 23.02.21 11.00 13.00 22.02.21 Mariola Zajdlic

5. seminarium dyrektorzy liceów

ogólnokształcących

„Po co szkole ewaluacja?”–

Forum Dyrektorów Liceów

Ogólnokształcących

aplikacja Teams 25.02.21 11.00 13.00 24.02.21 Mariola Zajdlic

Pracownia Rozwoju Zawodowego i Osobistego Nauczycieli

Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy***

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

1. seminarium osoby uczestniczące

w części pierwszej

seminarium

„Jak rozwijać potencjał własny

i ucznia? Praca z celem”

(część druga)

aplikacja Teams 10.02.21 15.30 18.30 09.02.21 Mariola Zajdlic
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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

szkół/placówek

Język angielski B1 –

konwersacje

aplikacja Teams 22.02.21 13.30 15.45 nabór

zamknięty

30/semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

3. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy

szkół/placówek,

nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Język angielski A2 (I semestr) aplikacja Teams 15,

22.02.21

16.00 19.15 20.01.21 600/

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

4. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy

szkół/placówek,

nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Język angielski B1 (II semestr) aplikacja Teams 16,

23.02.21

17.00 20.15 nabór

zamknięty

600/

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

5. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy

szkół/placówek,

nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Język angielski B2 plus

(II semestr)

aplikacja Teams 17,

24.02.21

16.00 19.15 15.02.21 600/

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

6. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy

szkół/placówek,

nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Język angielski B1 plus

(II semestr)

aplikacja Teams 18,

25.02.21

17.00 20.15 25.01.21 600/

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

7. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy

szkół/placówek,

nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Język angielski B1 (I semestr) aplikacja Teams 19,

26.02.21

15.00 18.15 25.01.21 600/

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

8. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy

szkół/placówek,

nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Język angielski B1 (I semestr) aplikacja Teams 13,

20.02.21

09.00 12.15 28.01.21 600/

semestr 

(60 godz.)

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. konsultacja grupowa nauczyciele wszystkich

typów szkół

Konektywizm w procesie

organizowania edukacji zdalnej.

Tutoring naukowy (trzy edycje)

aplikacja Teams 04, 11,

18.02.21

15.00 17.00 02, 09,

16.02.21

Adam Cyrański

2. warsztaty dyrektorzy i nauczyciele

przedszkoli

Bezpieczna komunikacja

z rodzicami w przedszkolu

aplikacja Teams 09.02.21 14.00 15.30 08.02.21 Dorota Wojtuś

3. warsztaty dyrektorzy i nauczyciele

przedszkoli

Bezpieczna komunikacja

z rodzicami w przedszkolu

aplikacja Teams 08.02.21 17.30 19.00 07.02.21 Dorota Wojtuś

4. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

Stream – biblioteka filmów

w chmurze. Nie bądź zależny

od YouTube, pobierz, edytuj

i udostępniaj filmy edukacyjne

zespołom (dwie edycje)

aplikacja Teams 04,

18.02.21

14.30 w

zależności

od

potrzeb

02, 16.02.21 Tomasz Krupa

5. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

OneNote – twój notes

elektroniczny. Udostępniaj

uczniom zasoby w Teams

(dwie edycje)

aplikacja Teams 10,

24.02.21

14.30 w

zależności

od

potrzeb

08, 22.02.21 Tomasz Krupa

6. kurs z zakresu

informatyki

uczniowie szkół

podstawowych

Modelowanie 3D zajęcia zdalne każdy

wtorek

16.30 18.00 lista

zamknięta

Sławomir Szaruga

7. kurs z zakresu

informatyki

uczniowie wszystkich

typów szkół

Programowanie w C++ zajęcia zdalne każdy

czwartek

17.00 18.30 lista

zamknięta

Sławomir Szaruga

8. kurs z zakresu TIK zainteresowani

nauczyciele

Wprowadzenie

do programowania

w Scratch

aplikacja Teams 12, 19,

26.02.21

17.00 19.00 10.02.21 Lidia Aparta



13

 

Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy***

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

9. kurs z zakresu TIK nauczyciele muzyki Kształcenie zdalne

z wykorzystaniem aplikacji

Teams

aplikacja Teams 03.02.21 17.00 19.00 nabór

zamknięty

Lidia Aparta

10. kurs z zakresu TIK uczniowie szkół

podstawowych

Projekt Centrum Mistrzostwa

Informatycznego

aplikacja Teams do

ustalenia

12.00 14.00 nabór

zamknięty

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

zadaniowego

nauczyciele techniki Organizacja XIX Konkursu

Wiedzy Technicznej. Prace

Zespołu ds. wspierania uczniów

uzdolnionych technicznie

aplikacja Teams 03.02.21 18.00 20.00 03.02.21 Barbara Preczyńska

2. spotkanie zespołu

zadaniowego

nauczyciele przedszkoli,

edukacji wczesnoszkolnej

i II etapu kształcenia,

członkowie Zespołu

ds. orientacji zawodowej

Prezentowanie etapów projektu

„Modelowanie szkolnymi/

przedszkolnymi systemami

orientacji zawodowej”

aplikacja Teams 18.02.21 17.30 19.30 18.02.21 Barbara Preczyńska

3. warsztaty nauczyciele techniki i inni

zainteresowani

Wiosenne rozety i mandale.

Kreatywna edukacja

aplikacja Teams 24.02.21 17.00 19.00 24.02.21 Barbara Preczyńska

4. konsultacja grupowa nauczyciele techniki i inni

zainteresowani

Bezpieczeństwo przede

wszystkim. Prace manualne

podczas edukacji zdalnej

aplikacja Teams 10.02.21 17.00 19.00 10.02.21 Barbara Preczyńska

5. grupowe badanie

predyspozycji

zawodowych

uczniowie klas VII-VIII

szkół podstawowych

wraz z opiekunami

Elektrotechnika, tekstronika

i obsługa miniobrabiarek

szkolnych

aplikacja Teams

lub 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

6. edukacyjne zajęcia

pozaszkolne

uczniowie klas VI-VIII

szkół podstawowych

wraz z opiekunami

Technika i elektronika aplikacja Teams

lub Pracownia

Edukacji

Przedzawodowej

ul. Franciszkańska

137

środy, ew.

inne dni

08.00 12.00 tydzień

wcześniej

Krzysztof Makowski

k.makowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl
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Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy***

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

7. konsultacja grupowa nauczyciele techniki Promowanie nowoczesnych

metod kształcenia

technicznego

aplikacja Teams

lub Pracownia

Edukacji

Przedzawodowej

ul. Franciszkańska

137

02.02.21 16.00 18.00 02.02.21 Krzysztof Makowski

k.makowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

8. warsztaty zainteresowani

nauczyciele

Algorytmika i programowanie

dla najmłodszych

aplikacja Teams 09-17.02.

21

16.30 18.30 05.02.21 Bożena Piekarska

b.piekarska@lcdnikp.elodz.

edu.pl

9. warsztaty zainteresowani

nauczyciele

Sposoby na realizację

pomysłów w aplikacji Sway

Szkoła Podstawowa

nr 109

ul. Pryncypalna 74

(w sytuacji edukacji

zdalnej w aplikacji

Teams)

25.02.21 16.30 19.00 22.02.21 Bożena Piekarska

b.piekarska@lcdnikp.elodz.

edu.pl

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy***

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

1. kurs z zakresu

informatyki

nauczyciele wszystkich

typów szkół

Nowe rozwiązania w aplikacji

Teams w kształceniu zdalnym

aplikacja Teams 16.02.21 15.30 19.00 15.02.21 Jarosław Koludo

2. seminarium nauczyciele kształcenia

praktycznego branży

przemysłu mody

Odwrócona lekcja w praktyce aplikacja Teams 18.02.21 16.30 18.30 17.02.21 Maria Michalak

3. warsztaty nauczyciele kształcenia

praktycznego

Tworzenie testów i gier

z wykorzystaniem platformy

LearningApps

aplikacja Teams 09.02.21 16.30 18.00 08.02.21 Maria Michalak
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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. kurs z zakresu TIK nauczyciele wszystkich

typów szkół

Rozszerzone możliwości

projektowania interaktywnych

testów w kształceniu zdalnym

aplikacja Teams 23-25.02.

21

15.30 19.00 22.02.21 Jarosław Koludo

5. kurs języka

angielskiego

nauczyciele szkół

zawodowych

Język angielski zawodowy –

branżowy

aplikacja Teams 02.02.21 16.30 18.00 29.01.21 Joanna Orda

6. kurs zainteresowani

nauczyciele

Rozwijanie kompetencji

kluczowych

aplikacja Teams 11.02.21 16.30 18.00 09.02.21 Joanna Orda

7. kurs zainteresowani

nauczyciele

Organizacja stanowiska pracy

zgodnie z metodologią 5S

aplikacja Teams 25.02.21 16.30 18.00 23.02.21 Joanna Orda

8. konsultacja grupowa nauczyciele kształcenia

zawodowego z obszaru

mechatroniki i elektroniki

Modyfikacja programów

kształcenia

aplikacja Teams 09.02.21 16.00 19.00 08.02.21 Ryszard Zankowski

9. warsztaty nauczyciele kształcenia

zawodowego

Tworzenie testów w aplikacji

Forms

aplikacja Teams 10.02.21 17.00 19.00 09.02.21 Danuta Urbaniak

10. spotkanie zespołu

zadaniowego

nauczyciele kształcenia

zawodowego z obszaru

mechatroniki i elektryki

Organizacja konkursów

zawodowych w czasie

pandemii COVID-19

aplikacja Teams 23.02.21 16.00 18.00 22.02.21 Ryszard Zankowski

11. kurs zainteresowani

nauczyciele

Metodyka kształcenia

dorosłych

aplikacja Teams 23.02.21 15.00 16.30 21.02.21 Maria Stompel

12. kurs zainteresowani

nauczyciele

Jak wykorzystać Notesy zajęć

w Teams?

aplikacja Teams 09.02.21 15.00 16.30 07.02.21 Maria Stompel

13. spotkanie zespołu

metodycznego

nauczyciele kształcenia

zawodowego branży

elektrycznej

Materiały dydaktyczne

do kształcenia na odległość dla

branży elektrycznej

aplikacja Teams 16.02.21 15.00 16.30 14.02.21 Maria Stompel

14. konsultacja grupowa nauczyciele kształcenia

zawodowego

Organizacja kwalifikacyjnych

kursów zawodowych

aplikacja Teams 08.02.21 14.00 16.15 Barbara Kapruziak

15. spotkanie zespołu

innowacyjnego

członkowie zespołu

innowacyjnego

Opis nowego zawodu w branży

CNC (kontynuacja)

aplikacja Teams 09.02.21 17.00 19.15 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

16. spotkanie zespołu

innowacyjnego

członkowie zespołu

innowacyjnego

Dokumentacja rekomendująca

wprowadzenie nowego zawodu

do klasyfikacji zawodów

szkolnych w branży spożywczej

aplikacja Teams 10.02.21 12.00 14.15 Barbara Kapruziak

17. konsultacja grupowa uczestnicy kkz

przystępujący

do egzaminów

potwierdzających

kwalifikacje w zawodzie

w sesji letniej

Jak przygotować się

do egzaminów zawodowych

w sesji letniej?

aplikacja Teams 06.02.21 09.30 12.30 Barbara Kapruziak

18. warsztaty nauczyciele kształcenia

zawodowego

Planowanie egzaminów

zawodowych dla kwalifikacji

zgodnie z podstawą

programową 2019 (kwalifikacje

3-literowe)

aplikacja Teams 22.02.21 16.00 18.30 Barbara Kapruziak

19. seminarium nauczyciele kształcenia

zawodowego

Metoda WebQuest –

doskonalenie kompetencji

informatycznych

aplikacja Teams 16.02.21 15.00 17.15 15.02.21 Barbara Kapruziak

20. warsztaty nauczyciele szkół

ponadpodstawowych

z krótkim stażem

zawodowym

Organizacja warsztatu pracy

nauczycieli z krótkim stażem

pracy (kontynuacja)

aplikacja Teams 24.02.21 17.00 20.00 Danuta Urbaniak

21. kurs zainteresowani

nauczyciele

Organizowanie samodzielnej

pracy uczniów online

(dwie edycje)

aplikacja Teams 09,

23.02.21

15.30 17.00 07, 21.02.21 Donata Andrzejczak

22. spotkanie zespołu

zadaniowego

nauczyciele kształcenia

zawodowego

Konkurs wiedzy o normach

i normalizacji „Normalizacja

wokół nas i dla nas”

aplikacja Teams 11,

25.02.21

15.30 17.00 09.02.21 Donata Andrzejczak
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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. warsztaty zainteresowani dyrektorzy

i nauczyciele wszystkich

typów szkół i placówek

oświatowych

Wykorzystanie aplikacji

Microsoft Teams w realizacji

projektów Erasmus+

(dwie edycje)

aplikacja Teams 09,

11.02.21

15.00 18.00 08, 10.02.21 Jarosław Koludo,

Barbara Wrąbel – RPI

w ŁCDNiKP,

Małgorzata Bury – RPI w KO

w Łodzi

2. konsultacje

indywidualne

dyrektorzy i nauczyciele

wszystkich typów szkół

i placówek oświatowych

Aplikowanie projektów

zarządzanych przez Agencję

Narodową programu Erasmus+

aplikacja Teams do

ustalenia

(od

ponie-

działku

do

czwartku)

14.00 18.00 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. konsultacje

indywidualne

nauczyciele historii Metody kształcenia w edukacji

zdalnej

aplikacja Teams 21.02.01 14.00 16.30 Aneta Rapalska

2. konsultacje

indywidualne

nauczyciele WOS

z wszystkich typów szkół

Efektywne ocenianie

w kształceniu zdalnym WOS

aplikacja Teams

(zespół WOS

i Historia)

03.02.21 18.00 20.00 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

3. spotkanie zespołu

metodycznego

nauczyciele WOS

z wszystkich typów szkół

Metody aktywizujące

w edukacji prawnej w WOS

aplikacja Teams

(zespół WOS

i Historia)

17.02.21 18.00 20.30 Barbara Muras

4. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół i przedszkoli

Łódzkie rody fabrykanckie aplikacja Teams 17.02.21 16.30 18.30 17.02.21 Piotr  Machlański

5. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół i przedszkoli

Szlakiem wielokulturowej Łodzi aplikacja Teams 24.02.21 16.30 18.30 24.02.21 Piotr Machlański

6. konsultacja

indywidualna

nauczyciele historii Kształcenie zdalne – metody

pracy na lekcjach historii

infolinia 04, 12,

19.02.21

15.00 19.00 Ewa Wiercińska-Banaszczyk
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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 nauczyciele fizyki, chemii Doradztwo zawodowe

w praktyce edukacyjnej

aplikacja Teams 18.02.21 18.00 19.30 18.02.21 Anna Zientalska

2. konsultacja grupowa rodzice uczniów klas VIII Rodzic świadomym doradcą

zawodowym swojego dziecka

Szkoła Podstawowa

nr 199

ul. Elsnera 8

(w sytuacji edukacji

zdalnej w aplikacji

Teams)

02.02.21 17.00 19.00 05.01.21 Ewa Koper

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

Marek Wilmowski

m.wilmowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

3. konsultacja grupowa rodzice uczniów klas VIII Rodzic świadomym doradcą

zawodowym swojego dziecka

Szkoła Podstawowa

nr 199

ul. Elsnera 8

(w sytuacji edukacji

zdalnej w aplikacji

Teams)

09.02.21 17.00 19.00 05.01.21 Ewa Koper

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

Marek Wilmowski

m.wilmowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

4. konsultacja grupowa rodzice uczniów klas VIII Rodzic świadomym doradcą

zawodowym swojego dziecka

Szkoła Podstawowa

w Kurowicach

ul. Szkolna 1

(w sytuacji edukacji

zdalnej w aplikacji

Teams)

26.02.21 16.30 18.00 05.10.20 Ewa Koper

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

Marek Wilmowski

m.wilmowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

5. konsultacje

indywidualne

uczniowie klas II i III

liceum

ogólnokształcącego

Świadome planowanie wyboru

dalszej ścieżki kształcenia

XXI Liceum

Ogólnokształcące

ul. Kopernika 2

(w sytuacji edukacji

zdalnej w aplikacji

Teams)

19.02.21 13.00 16.00 21.12.20 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. spotkanie zespołu

zadaniowego

koordynatorzy doradztwa

zawodowego szkół

podstawowych biorących

udział w badaniach

ankietowych

Spotkanie Zespołu

zadaniowego ds. badań

ankietowych wśród rodziców

uczniów klas VIII

aplikacja Teams 15.02.21 15.00 16.30 Ewa Koper

e.koper@lcdnikp.elodz.edu.pl

Marek Wilmowski

m.wilmowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

7. konsultacja grupowa uczniowie III klas liceum

ogólnokształcącego

Opracowanie indywidualnego

planu działania (IPD) w zakresie

celów edukacyjno-zawodowych

aplikacja Teams 25.02.21 16.00 16.45 Aleksandra Bednarek

8. konsultacja grupowa rodzice uczniów VIII klas

szkoły podstawowej

Wspieram swoje dziecko

w wyborze zawodu i szkoły

aplikacja Teams 16.02.21 17.00 17.45 Aleksandra Bednarek

9. konferencja koordynatorzy

Wewnątrzszkolnego

Systemu Doradztwa

Zawodowego,

nauczyciele, uczniowie

VIII klas szkół

podstawowych

Poznaj zawody i szkoły

zawodowe – to dobry wybór

(część pierwsza)

aplikacja Teams 10.02.21 14.00 15.30 09.02.21 Małgorzata Sienna

m.sienna@lcdnikp.elodz.

edu.pl

10. konferencja koordynatorzy

Wewnątrzszkolnego

Systemu Doradztwa

Zawodowego,

nauczyciele, uczniowie

VIII klas szkół

podstawowych

Poznaj zawody i szkoły

zawodowe – to dobry wybór

(część druga)

aplikacja Teams 18.02.21 13.00 14.30 16.02.21 Małgorzata Sienna

m.sienna@lcdnikp.elodz.

edu.pl

11. konferencja koordynatorzy

Wewnątrzszkolnego

Systemu Doradztwa

Zawodowego,

nauczyciele, uczniowie

VIII klas szkół

podstawowych

Poznaj zawody i szkoły

zawodowe – to dobry wybór

(część trzecia)

aplikacja Teams 24.02.21 13.00 14.30 23.02.21 Małgorzata Sienna  

m.sienna@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

12. spotkanie zespołu

zadaniowego

dyrektorzy, nauczyciele

kształcenia zawodowego

Promocja kształcenia

zawodowego

aplikacja Teams 03.02.21 15.00 17.00 29.01.21 Małgorzata Sienna 

m.sienna@lcdnikp.elodz.

edu.pl

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. grupowe badanie

predyspozycji

zawodowych

uczniowie VII klas szkoły

podstawowej

Badanie predyspozycji

zawodowych

aplikacja Teams 03.02.21 15.00 15.45 Aleksandra Bednarek

2. konsultacje

indywidualne

uczniowie i rodzice Indywidualne planowanie

kariery edukacyjno-zawodowej,

badanie predyspozycji

zawodowych

ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29

(w sytuacji edukacji

zdalnej w aplikacji

Teams)

25.02.21 16.00 18.00 24.02.21 Dorota Świt

d.swit@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

w zależności

od potrzeb,

co najmniej

tydzień

wcześniej

Anna Gębarowska-Matusiak

2. konsultacja grupowa 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


