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04.01.2021

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. spotkanie zespołu

zadaniowego

zakwalifikowani

nauczyciele

Preschoolers learn English –

włączanie języka angielskiego

do praktyki przedszkolnej

aplikacja Teams 27.01.21 15.00 17.15 Elżbieta Ciesiołkiewicz

2. spotkanie zespołu

zadaniowego

nauczyciele wychowania

przedszkolnego

wdrażający do praktyki

przedszkolnej Plan

daltoński

Edukacja daltońska w łódzkich

przedszkolach – inspiracje,

doświadczenia

aplikacja Teams 27.01.21 15.00 17.00 Beata Wosińska

3. spotkanie zespołu

innowacyjnego

członkowie Zespołu

innowacyjnego

ds. kreowania nowego

modelu organizacji pracy

przedszkola

z wykorzystaniem

narzędzi i zasobów

cyfrowych

Katalog wybranych aplikacji

i programów przydatnych

w projektowaniu i organizacji

pracy przedszkola

aplikacja Teams 13.01.21 15.00 17.00 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

4. kurs nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej

i wychowania

przedszkolnego

oraz inni zainteresowani

proponowaną tematyką

Włączeni do włączania, czyli

PO-MOC w przedszkolu

i szkole (drugie spotkanie)

aplikacja Teams 27.01.21 16.00 20.00 26.01.21 Beata Nadarzyńska,

Anna Koralewska

5. seminarium nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej, świetlic

i inni zainteresowani,

m.in. uczestnicy projektu

„Łódź dawniej i dziś”

Drugie narodziny Łodzi,

w ramach cyklu „Łódź

od początku” – edukacja

regionalna uczniów klas I-III

(część druga)

aplikacja Teams 28.01.21 16.30 18.30 27.01.21 Anna Drzewiecka

6. spotkanie zespołu

innowacyjnego

uczestnicy projektu „Łódź

dawniej i dziś”

Pierwsze zadanie projektowe –

legendy Łodzi i regionu

aplikacja Teams 26.01.21 19.30 20.15 25.01.21 Anna Rostrygin

7. spotkanie zespołu

zadaniowego

nauczyciele realizujący

projekty: „Let”s celebrate

together”, „Travelling

ROBOT”, „Uwaga: ruch!...”

Podsumowanie działań

projektowych

aplikacja Teams 04.01.21 19.00 20.30 03.01.21 Anna Rostrygin

8. spotkanie zespołu

zadaniowego

nauczyciele – członkowie

zespołu zadaniowego,

inni zainteresowani

nauczyciele

Projekty i działania w 2021

roku

aplikacja Teams 21.01.21 19.00 20.30 20.01.21 Anna Rostrygin

9. zajęcia modelowe członkowie zespołu

metodycznego

ds. edukacji

informatycznej –

kodowania/

programowania

w I etapie kształcenia

oraz zainteresowani

nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej,

wychowania

przedszkolnego

Zimowe zabawy matematyczne

w edukacji elementarnej

z wykorzystaniem tablicy

interaktywnej, aplikacji

internetowych (digipuzzle,

learning apps), autorskich

pomocy dydaktycznych.

Zajęcia w grupie 4 i 6-latków

z modyfikacją ćwiczeń

dla klas I-III

aplikacja Teams 28.01.21 17.30 19.00 27.01.21 Aleksandra Proc – doradca

metodyczny edukacji

wczesnoszkolnej,

współpraca:

Katarzyna Wańkiewicz – 

nauczycielka Przedszkola

Miejskiego nr 192
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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. konsultacje

indywidualne

nauczyciele wszystkich

typów szkół i placówek

oświatowych

Organizacja oraz sposób

przeprowadzania konkursów,

dokumentowanie przebiegu

konkursu, konstruowanie

dokumentacji formalnej

kontakt telefoniczny

lub e-mail

wtorki,

środy

14.30 16.30 Elżbieta Bytniewska

e.bytniewska@lcdnikp.elodz.

edu.pl,

tel. 692-553-893

2. konferencja nauczyciele języka

polskiego ze szkół

ponadpodstawowych

Adaptacje filmowe i teksty

audiowizualne w edukacji

polonistycznej zgodnie

z wymaganiami podstawy

programowej

aplikacja Teams 27.01.21 16.00 17.30 26.01.21 Ewa Sztombka,

współpraca: Danuta Górecka

3. 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 – składnia

(dwie edycje)

aplikacja Teams 20,

21.01.21

16.00 17.30 19, 20.01.21 Ewa Sztombka,

współpraca: Danuta Górecka

4. spotkanie zespołu

zadaniowego

członkowie Zespołu

zadaniowego

opracowującego

„Śpiewnik hymnów szkół

łódzkich”

Zapis nutowy aplikacja Teams 05.01.21 do

ustalenia

do

ustalenia

Aldona

Danielewicz-Malinowska

5. warsztaty nauczyciele wychowania

przedszkolnego,

kształcenia

wczesnoszkolnego,

nauczyciele muzyki

oraz inni zainteresowani

tematem

Polskie tańce narodowe

w praktyce i teorii. Internet

źródłem inspiracji tanecznych

aplikacja Teams 12.01.21 17.00 19.30 11.01.21 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

6. konsultacja grupowa nauczyciele muzyki

ze szkół podstawowych

i ponadpodstawowych

oraz inni zainteresowani

tematem

Muzyka Polska. Portal Muzyki

Polskiej – baza wiedzy

o muzyce czasów zaborów

aplikacja Teams 19.01.21 17.00 19.30 18.01.21 Aldona

Danielewicz-Malinowska

7. kurs nauczyciele przedmiotów

artystycznych – muzyka,

plastyka ze szkół

podstawowych

i ponadpodstawowych

Wykorzystanie Microsoft

Teams w zdalnym kształceniu

artystycznym

aplikacja Teams do

ustalenia

do

ustalenia

04.01.21 Aldona

Danielewicz-Malinowska,

współpraca: Lidia Aparta

8. konferencja nauczyciele języka

niemieckiego

Metoda SOS w odkrywaniu

reguł gramatycznych

aplikacja Teams 18.01.21 17.00 18.30 15.01.21 Ewa Ciemnicka

e.ciemnicka@lcdnikp.elodz.

edu.pl

9. konsultacja grupowa nauczyciele jezyka

niemieckiego

Egzamin ósmoklasisty aplikacja Teams 25.01.21 17.00 18.00 25.01.21 Ewa Ciemnicka

e.ciemnicka@lcdnikp.elodz.

edu.pl

10. spotkanie zespołu

metodycznego

nauczyciele jezyka

niemieckiego

„Tak się uczę” – projekt

dotyczący wymiany

doświadczeń o technikach

i strategiach uczenia się

aplikacja Teams 28.01.21 17.00 18.00 27.01.21 Ewa Ciemnicka

e.ciemnicka@lcdnikp.elodz.

edu.pl
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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. spotkanie zespołu

metodycznego

nauczyciele kształcenia

zawodowego branży

przemysłu mody

Jakie materiały dydaktyczne

aktywizujące uczniów

opracować do kształcenia

zawodowego dla  branży

przemysłu mody?

aplikacja Teams 19.01.21 16.30 18.00 17.01.21 Maria Michalak

2. kurs nauczyciele wszystkich

typów szkół

Nowe rozwiązania w aplikacji

Teams w kształceniu zdalnym

(dwie edycje)

aplikacja Teams 14,

15.01.21

10.00 13.00 13.01.21 Jarosław Koludo

3. warsztaty uczniowie szkoły

podstawowej

Rozwijanie zdolności

manualnych poprzez

wykonywanie prac

rękodzielniczych

Szkoła Podstawowa

nr 153

ul. Obrońców

Westerplatte 28

(lub aplikacja Teams)

05, 08, 12,

13.01.21

13.00 15.30 10.12.20 Maria Michalak,

współpraca: Ewa Koper

4. warsztaty nauczyciele techniki i inni

zainteresowani

Design użytkowy czy

wyjątkowe arcydzieło.

Warsztat makramy

aplikacja Teams 11.01.21 17.00 20.00 11.01.21 Barbara Preczyńska

5. konferencja nauczyciele techniki Metoda projektu dominującą

metodą pracy na lekcjach

techniki. Przegląd doświadczeń

aplikacja Teams 28.01.21 17.00 19.00 28.01.21 Barbara Preczyńska

6. warsztaty nauczyciele kształcenia

mechatronicznego

z łódzkich szkół

zawodowych

Zadania egzaminacyjne

z branży mechatronicznej

związane z podstawą

programową z 2017 roku

aplikacja Teams 15.01.21 16.00 19.00 Ryszard Zankowski
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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 kształcenia

zawodowego z obszaru

mechatroniki i elektroniki

Modyfikacja programów

kształcenia

aplikacja Teams 19,

28.01.21

16.00 19.00 19.01.21 Ryszard Zankowski

8. kurs zainteresowani

nauczyciele

Tworzenie testów w aplikacji

Forms (część druga)

aplikacja Teams 25.01.21 15.00 16.30 24.01.21 Maria Stompel,

współpraca: Danuta Urbaniak

9. warsztaty zainteresowani

nauczyciele

Jak wykorzystać Notesy zajęć

w Teams?

aplikacja Teams 19.01.21 15.00 16.30 18.01.21 Maria Stompel

10. spotkanie zespołu

zadaniowego

Członkowie Zespołu

zadaniowego

ds. organizacji konkursu

Szkolna Liga Elektryki

Organizacja eliminacji

szkolnych konkursu Szkolna

Liga Elektryki

aplikacja Teams 12.01.21 15.00 16.30 kontynuacja Maria Stompel

11. kurs języka

angielskiego

nauczyciele kształcenia

zawodowego

Język angielski zawodowy dla

branży MOT. Korespondencja

w języku obcym – odpowiedź

na reklamację klienta

aplikacja Teams 19.01.21 15.00 18.00 18.01.21 Joanna Orda

12. warsztaty nauczyciele kształcenia

zawodowego

Rozwijanie innowacyjności

i kreatywności uczniów szkoły

zawodowej w ramach kursu

„Kompetencje kluczowe

w szkole zawodowej”

aplikacja Teams 21.01.21 15.00 18.00 20.01.21 Joanna Orda

13. grupowe badanie

predyspozycji

zawodowych

uczniowie klas VII-VIII

szkół podstawowych

wraz z opiekunami

Elektrotechnika i obsługa

miniobrabiarek szkolnych

aplikacja Teams czwartki,

piątki ew.

inne dni

08.00 12.00 tydzień

wcześniej

Krzysztof Makowski

k.makowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

14. kurs nauczyciele kształcenia

zawodowego

Organizacja stanowiska pracy

zgodnie z metodologią 5S.

Elementy systemu 5S oraz

proces jego wdrożenia

aplikacja Teams 25.01.21 15.30 18.30 21.01.21 Joanna Orda
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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. kurs nauczyciele kształcenia

zawodowego

Wykorzystanie taksonomii

Blooma w projektowaniu zadań

edukacyjnych w ramach kursu

„Uczeń samosterowny”

aplikacja Teams 28.01.21 15.00 18.00 27.01.21 Joanna Orda

16. edukacyjne zajęcia

pozaszkolne

uczniowie klas VI-VIII

szkół podstawowych wraz

z opiekunami

Technika i elektronika aplikacja Teams środy, ew.

inne dni

08.00 12.00 tydzień

wcześniej

Krzysztof Makowski

k.makowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

17. konsultacja grupowa nauczyciele techniki

ze szkół podstawowych

Propozycje prac wytwórczych

zgodnych z podstawą

programową

aplikacja Teams 21.01.21 16.00 18.00 21.01.21 Krzysztof Makowski

k.makowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

18. warsztaty nauczyciele szkół

ponadpodstawowych

z krótkim stażem

zawodowym

Organizacja warsztatu pracy

nauczycieli z krótkim stażem

pracy

aplikacja Teams 13.01.21 10.00 13.00 kontynuacja Danuta Urbaniak

19. konferencja nauczyciele kształcenia

zawodowego

Metody stymulujące aktywność

uczniów ww edukacji zdalnej

aplikacja Teams 20.01.21 16.00 17.30 19.01.21 Barbara Kapruziak

20. konsultacja grupowa nauczyciele kształcenia

zawodowego

Rola tutora w kształceniu

online

aplikacja Teams 25.01.21 17.00 18.30 Barbara Kapruziak

21. spotkanie zespołu

innowacyjnego

członkowie zespołu

innowacyjnego branży

spożywczej

Nowy zawód w branży

spożywczej

aplikacja Teams 12.01.21 12.00 13.30 Barbara Kapruziak

22. spotkanie zespołu

innowacyjnego

członkowie zespołu

innowacyjnego branży

CNC

Nowy zawód w branży CNC aplikacja Teams 08.01.21 17.00 18.30 Barbara Kapruziak

23. spotkanie zespołu

zadaniowego

członkowie Zespołu

zadaniowego

ds. organizacji egzaminów

potwierdzających

kwalifikacje w zawodzie

w branży budowlanej

Organizacja egzaminów w sesji

zimowej 2021

ŁCDNiKP

ul. Kopcińskiego 29,

s. 14 (lub aplikacja

Teams)

08.01.21 16.00 17.30 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

24. kurs nauczyciele kształcenia

zawodowego

Organizowanie kształcenia

zawodowego online

aplikacja Teams 12,

19.01.21

11.00 13.00 10.01.21 Donata Andrzejczak

25. kurs nauczyciele kształcenia

zawodowego

Tekst przewodni w kształceniu

zawodowym na odległość

aplikacja Teams 14,

21.01.21

15.00 17.00 12.01.21 Donata Andrzejczak

26. warsztaty nauczyciele techniki i inni

zainteresowani

Tworzymy lekcję w Padlecie aplikacja Teams 19.01.21 16.00 18.00 15.01.21 Bożena Piekarska

Pracownia Kształcenia Praktycznego

Lp. Rodzaj usługi

edukacyjnej

Adresat Tematyka Lokalizacja

(adres, sala)

Termin Ostateczny

termin

nadsyłania

zgłoszeń/

kontynuacja

Wysokość

wpłaty od

uczestnika

(PLN)

Kierownik/organizator

współorganizatorzy***

data godzina

rozpo-

częcia

godzina

zakoń-

czenia

1. konferencja nauczyciele kształcenia

zawodowego branży

przemysłu mody

Odwrócona lekcja – jak

to działa?

aplikacja Teams 28.01.21 16.30 18.00 26.01.20 Maria Michalak

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

14,

28.01.21

13.00 17.00 5 dni

wcześniej

35 Zdzisław Anglart
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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 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

aplikacja Teams 12, 19,

26.01.21

15.00 18.00 5 dni

wcześniej

30 Zdzisław Anglart

3. spotkanie zespołu

metodycznego

członkowie Zespołu

metodycznego ds. BHP

Wypracowanie korekty form

edukacyjnych pracy zdalnej

w dziedzinie bezpieczeństwa

i higieny pracy w oparciu

o dotychczasowe

doświadczenia i potrzeby

aplikacja Teams 22.01.21 16.00 19.00 Izabela Rosiak

4. konsultacja grupowa nauczyciele kształcenia

zawodowego

Wykorzystanie aplikacji Teams

w metodyce kształcenia

zawodowego w dziedzinie

bezpieczeństwa i higieny pracy

aplikacja Teams 15.01.21 16.00 19.00 2 dni

wcześniej

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. kurs kwalifikacyjny zainteresowani

nauczyciele

Zarządzanie Oświatą aplikacja Teams 15, 16,

17.01.21

15.00

09.00

09.00

20.00

15.45

15.45

rekrutacja

zamknięta

1800 Elżbieta Kolczyńska

2. konsultacja grupowa zainteresowani

nauczyciele

Kształtowanie kompetencji

kluczowych

aplikacja Teams 27.01.21 16.00 18.20 26.01.21 Elżbieta Kolczyńska

3. forum dyrektorzy szkół

i placówek specjalnych

Forum Dyrektorów Szkół

i Placówek Specjalnych

aplikacja Teams 22.01.21 11.00 14.00 21.01.21 Mariola Zajdlic

4. forum dyrektorzy przedszkoli

i szkół

Forum Dyrektorów Przedszkoli

i Szkół

aplikacja Teams 28.01.21 13.00 16.00 27.01.21 Mariola Zajdlic,

Elżbieta Kolczyńska

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

szkół/placówek

Język angielski B1

(konwersacje)

aplikacja Teams 11, 18,

25.01.21

14.00 15.00 nabór

zamknięty

30/semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

2. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy

szkół/placówek,

nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Język angielski A1 (III semestr) aplikacja Teams 11,

18.01.21

16.00 17.30 nabór

zamknięty

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

3. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy

szkół/placówek,

nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Język angielski A2 (I semestr) aplikacja Teams 25.01.21 16.00 17.30 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 12, 19,

26.01.21

17.00 18.30 nabór

zamknięty

600/

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

5. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy

szkół/placówek,

nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Język angielski B2

(FC I semestr)

aplikacja Teams 13, 20,

27.01.21

16.00 17.30 nabór

zamknięty

600/

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

6. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy

szkół/placówek,

nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Język angielski B1+ (I semestr) aplikacja Teams 14,

21.01.21

17.00 18.30 nabór

zamknięty

600/

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

7. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy

szkół/placówek,

nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Język angielski B1+ (II semestr) aplikacja Teams 28.01.21 17.00 18.30 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

8. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy

szkół/placówek,

nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Język angielski B1+ (I semestr) aplikacja Teams 08, 15,

22.01.21

16.00 17.30 nabór

zamknięty

600/

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

9. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy

szkół/placówek,

nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Język angielski A2 (III semestr) aplikacja Teams 09, 16,

23.01.21

09.00 10.30 nabór

zamknięty

600/

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

10. kurs języka

angielskiego

dyrektorzy/

wicedyrektorzy

szkół/placówek,

nauczyciele przedszkoli

i edukacji

wczesnoszkolnej

Język angielski B1 (I semestr) aplikacja Teams 30.01.21 09.00 10.30 28.01.21 600/

semestr 

(60 godz.)

Zofia Kordala

11. spotkanie zespołu

metodycznego

członkowie Zespołu

Twórczych Pedagogów

„Nolens Volens”

Spotkanie Zespołu Twórczych

Pedagogów „Nolens Volens”

aplikacja Teams 27.01.21 15.00 18.00 26.01.21 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

Stream – biblioteka filmów

w chmurze. Nie bądź zależny

od Youtube. Pobierz, edytuj

i udostępniaj filmy edukacyjne

zespołom

aplikacja Teams 14.01.21 09.00 w

zależności

od

potrzeb

12.11.21 Tomasz Krupa

2. 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 19,

26.01.21

14.30 w

zależności

od

potrzeb

17, 24.01.21 Tomasz Krupa

3. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

OneNote – twój notes

elektroniczny, udostępnianie

i współpraca, wysyłanie

zasobów do Teams

aplikacja Teams 20.01.21 14.30 w

zależności

od

potrzeb

18.01.21 Tomasz Krupa

4. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

OneNote – twój notes

elektroniczny, udostępnianie

i współpraca, wysyłanie

zasobów do Teams

aplikacja Teams 21.01.21 10.00 w

zależności

od

potrzeb

19.01.21 Tomasz Krupa

5. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół

Stream – biblioteka filmów

w chmurze. Nie bądź zależny

od Youtube. Pobierz, edytuj

i udostępniaj filmy edukacyjne

zespołom.

OneNote – twój notes

elektroniczny, udostępnianie

i współpraca, wysyłanie

zasobów do Teams

aplikacja Teams 28.01.21 14.30 w

zależności

od

potrzeb

26.01.21 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

6. kurs z zakresu

informatyki

uczniowie wszystkich

typów szkół

Programowanie w Pythonie aplikacja Teams każdy

ponie-

działek

16.00 17.00 lista

zamknięta

Sławomir Szaruga

7. kurs z zakresu

informatyki

uczniowie wszystkich

typów szkół

Programowanie w C++ aplikacja Teams każdy

czwartek

17.00 18.00 lista

zamknięta

Sławomir Szaruga

8. warsztaty nauczyciele różnych

przedmiotów z wszystkich

typów szkół

Projektowanie

i przeprowadzanie testów

online

aplikacja Teams 08.01.21 10.30 12.00 07.01.21 Dorota Wojtuś

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

Jak z łez atrament... Twórczość

młodych mieszkańców

łódzkiego getta (wykład)

webinarium

w aplikacji Teams

20.01.21 16.00 18.00 19.01.21 Barbara Langner

2. warsztaty nauczyciele bibliotekarze Excel w pracy nauczyciela

bibliotekarza. Przygotowanie

listy ubytkowanych książek,

skontrum księgozbioru

aplikacja Teams 20.01.21 11.00 14.00 18.01.21 Barbara Langner,

Grażyna Bartczak-Bednarska

3. konsultacja grupowa nauczyciele bibliotekarze

o stażu pracy do 4 lat

Pierwsze kroki w bibliotece

szkolnej

aplikacja Teams 25.01.21 16.00 18.00 22.01.21 Barbara Langner

4. warsztaty nauczyciele bibliotekarze Film z akcentem literackim.

Jak przygotować film

w programach: Movie Maker

oraz Zdjęcia? (dwie edycje)

aplikacja Teams 13,

27.01.21

10.00 13.00 11, 25.01.21 Barbara Langner,

Tomasz Krupa
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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

Zielona Łódź – szlakiem parków

i rzek

aplikacja Teams 19.01 -

26.02.21

16.00 18.15 18.01.21 Katarzyna Gostyńska

k.gostynska@lcdnikp.elodz.

edu.pl

2. warsztaty nauczyciele historii

i wiedzy o społeczeństwie

Aktywizujące metody

i narzędzia kształcenia

w edukacji zdalnej – burza

mózgów, 5Q, prasówka

aplikacja Teams 27.01.21 17.00 20.00 26.01.21 Barbara Wrąbel

b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.

elodz.edu.pl,

Barbara Muras

b.muras@lcdnikp.elodz.

edu.pl,

Aneta Rapalska,

a.rapalska@lcdnikp.elodz.

edu.pl

3. konsultacje

indywidualne

nauczyciele historii Problemy związane

z organizacją procesu

kształcenia zdalnego

online lub

telefonicznie

19.01.21 13.00 15.00 18.01.21 Aneta Rapalska

a.rapalska@lcdnikp.elodz.

edu.pl,

tel. 609-495-224

4. konsultacja

indywidualna

nauczyciele historii

z wszystkich typów szkół

Praca zdalna – metody

sprawdzania postępów

edukacyjnych uczniów

telefonicznie 21,

28.01.21

15.00 19.00 20.01.21 Ewa Wiercińska-Banaszczyk

tel. 503-755-253

5. warsztaty nauczyciele wszystkich

typów szkół i przedszkoli

Szlakiem wielokulturowej Łodzi

– łódzcy Rosjanie

aplikacja Teams 20.01.21 17.00 19.00 20.01.21 Piotr Machlański

6. konferencja nauczyciele wszystkich

typów szkół i przedszkoli

Łódzkie rody fabrykanckie –

Heinzlowie

aplikacja Teams 25.01.21 16.30 19.00 25.01.21 Piotr Machlański
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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. konsultacja

indywidualna

dyrektorzy i nauczyciele

przedszkoli, wszystkich

typów szkół i placówek

oświatowych

Program Erasmus+ kontakt telefoniczny

lub pocztą e-mail

z Regionalnym

Punktem

Informacyjnym

Programu Erasmus+

w miarę

potrzeb

13.00 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. konsultacja

indywidualna

uczniowie i rodzice

uczniów klas VII i VIII

Indywidualne planowanie

kariery edukacyjno-zawodowej

aplikacja Teams,

poczta

elektroniczna,

rozmowa

telefoniczna

12.01.21 12.00 16.00 11.01.21 Dorota Świt

d.swit@lcdnikp.elodz.edu.pl

2. konsultacja

indywidualna

uczniowie i rodzice

uczniów klas VII i VIII

Indywidualne planowanie

kariery edukacyjno-zawodowej

aplikacja Teams,

poczta

elektroniczna,

rozmowa

telefoniczna

05.01.21 09.00 12.00 04.01.21 Dorota Świt

d.swit@lcdnikp.elodz.edu.pl

3. konsultacje

indywidualne

uczniowie klas VIII Indywidualne planowanie

kariery edukacyjnej

i zawodowej

Szkoła Podstawowa

nr 170

ul. Miedziana 1/3

(lub aplikacja Teams)

27.01.21 12.00 14.00 nie dotyczy Dorota Świt

4. warsztaty wychowawcy, nauczyciele

bibliotekarze,

wychowawcy świetlicy

Doradztwo zawodowe

w praktyce edukacyjnej

aplikacja Teams 19.01.21 18.00 19.30 19.01.21 Anna Zientalska

5. warsztaty nauczyciele biologii,

nauczyciele wychowania

do życia w rodzinie

Doradztwo zawodowe

w praktyce edukacyjnej

aplikacja Teams 28.01.21 18.00 19.30 28.01.21 Anna Zientalska

6. konsultacja grupowa uczniowie klasy Poznajemy świat zawodów Szkoła Podstawowa

nr 141

ul. Zakładowa nr 35

(lub aplikacja Teams)

19.01.21 08.30 12.30 02.10.20 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

7. konsultacja grupowa rodzice uczniów klas VIII Rodzic świadomym doradcą

zawodowym swojego dziecka

Szkoła Podstawowa

nr 153

ul. Obrońców

Westerplatte 28

(lub aplikacja Teams)

28.01.21 17.00 19.00 09.10.20 Ewa Koper

e.koper@lcdnikp.elodz.

edu.pl,

Marek Wilmowski

m.wilmowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

8. konsultacje

indywidualne

uczniowe klas II i III Świadome planowanie kariery

edukacyjno-zawodowej

XXI Liceum

Ogólnokształcące

ul. Kopernika 2

(lub aplikacja Teams)

29.01.21 13.00 16.00 14.12.20 Ewa Koper

e.koper@lcdnikp.elodz.edu.pl

9. spotkanie zespołu

zadaniowego

koordynatorzy doradztwa

zawodowego w szkołach

podstawowych

Spotkanie Zespołu

zadaniowego ds. badań

ankietowych wśród rodziców

uczniów klas VIII

aplikacja Teams 28.01.21 17.00 19.30 Ewa koper,

Marek Wilmowski

10. konsultacja grupowa uczniowie klas III liceum

ogólnokształcącego

Opracowanie Indywidualnego

Planu Działania (IPD) w zakresie

celów edukacyjno-zawodowych

aplikacja Teams 19.01.21 16.00 16.45 15.01.21 Aleksandra Bednarek

11. konsultacja grupowa rodzice uczniów klas VIII

szkoły podstawowej

Wspieram swoje dziecko

w wyborze zawodu i szkoły

aplikacja Teams 29.01.21 17.00 17.45 25.01.21 Aleksandra Bednarek

12. konsultacja grupowa zainteresowani

nauczyciele

Realizacja Wewnątrzszkolnego

Systemu Doradztwa

Zawodowego w szkołach

podstawowych podczas

kształcenia zdalnego

aplikacja Teams do

ustalenia

15.00 17.00 do ustalenia Małgorzata Redlicka,

współpraca:

Małgorzata

Bartosiak- Sikorzyńska

13. spotkanie zespołu

zadaniowego

dyrektorzy, nauczyciele

szkół zawodowych

Promocja kształcenia

zawodowego

aplikacja Teams 13, 20,

26.01.21

15.00 17.00 12.01.21 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

14. konferencja koordynatorzy

Wewnątrzszkolnego

Systemu Doradztwa

Zawodowego, nauczyciele

szkół podstawowych,

uczniowie VIII klas szkół

podstawowych

Szkoła zawodowa szkołą

dobrego wyboru – prezentacja

zawodów

aplikacja Teams 27.01.21 13.00 14.30 22.01.21 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 klas II Zasoby osobowe, czyli kto

i co może pomóc mi odnieść

sukces

Publiczne Liceum

Ogólnokształcące

Uniwersytetu

Łódzkiego

ul. Pomorska 161

(lub aplikacja Teams)

26.01.21 10.00 13.00 Ewa Koper

e.koper@lcdnikp.elodz.

edu.pl,

Marek Wilmowski

m.wilmowski@lcdnikp.elodz.

edu.pl

Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

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 wszyscy zainteresowani

nauczyciele i specjaliści

Skilling, reskilling i upskilling

jako sposoby funkcjonowania

na rynku pracy (dwie edycje)

aplikacja Teams 13,

27.01.21

15.00 17.30 13, 27.01.21 Małgorzata

Bartosiak-Sikorzyńska
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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 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


