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WPROWADZENIE
SZANOWNI DYREKTORZY, WICEDYREKTORZY, NAUCZYCIELE.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021 Łódzkiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przedstawia informacje o zaplanowanych do realizacji
formach doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej wszystkich
typów szkół i placówek oświatowych. Przy jej opracowaniu uwzględniliśmy diagnozę potrzeb
zgłaszanych przez dyrektorów i nauczycieli, wnioski z ewaluacji przeprowadzonych usług oraz
kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEN.
Nasza oferta zorientowana jest na udzielanie Państwu wsparcia w racjonalnym
planowaniu, optymalnej organizacji i efektywnej realizacji zadań zawodowych. Mamy nadzieję,
że będzie sprzyjała:
– doskonaleniu umiejętności kierunkowych i interdyscyplinarnych,
– wzbogacaniu warsztatu pracy,
– przygotowaniu do pełnienia nowych ról zawodowych,
– rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej,
– wymianie doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk.
W roku szkolnym 2020/2021 będziemy kontynuować działania w zakresie kompleksowego
wspierania szkół/placówek, organizacji sieci współpracy i samokształcenia zespołów
metodycznych, zadaniowych i innowacyjnych, a wyniki ich prac będą upowszechniane w celu
inspirowania nauczycieli do kreatywności pedagogicznej.
Konkretne formy doradztwa i doskonalenia zawodowego będziemy Państwu
prezentować w „Informatorach miesięcznych” i „Szybkich informacjach” przekazywanych
dyrektorom i nauczycielom oraz umieszczanych na stronie internetowej Centrum.
We wrześniu/październiku zostanie opublikowany informator zawierający wykaz imienny
doradców metodycznych i konsultantów pracujących w Centrum oraz dane dotyczące miejsc
i terminów stałych dyżurów przeznaczonych na spotkania indywidualne z nauczycielami.
Oprócz zaprezentowanych w ofercie form doradztwa i doskonalenia przewidujemy
organizację innych spotkań edukacyjnych, których tematyka będzie zależna od potrzeb
i zainteresowań dyrektorów, nauczycieli, rad pedagogicznych i szkolnych zespołów
przedmiotowych oraz zadaniowych zgłaszanych na bieżąco w ciągu roku szkolnego.
Zachęcamy również do udziału w spotkaniach nauczycielskich zespołów przedmiotowych,
zadaniowych i metodycznych.
Jesteśmy przekonani, że Państwa propozycje, sugestie i uwagi przyczynią się do wzbogacenia
i urozmaicenia niniejszej oferty. Wszystkich dyrektorów i nauczycieli łódzkich przedszkoli,
szkół, placówek oświatowych zachęcamy do korzystania z naszych usług edukacyjnych.
Życzymy Państwu wielu sukcesów pedagogicznych i satysfakcjonującej współpracy z Łódzkim
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
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ZARZĄDZANIE W EDUKACJI
1.
Temat Zarządzanie Oświatą
Adresaci nauczyciele
Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny
Liczba godzin 210
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji
Treści
Informacje dodatkowe
Organizator

Zgodnie z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego zatwierdzonym
przez MEN
Osoby prowadzące spotkania: konsultanci ŁCDNiKP, zaproszeni specjaliści.
Koszt udziału: 1800 PLN
Elżbieta Kolczyńska, e.kolczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78
wew. 208

2.
Temat Forum Dyrektorów Szkół
Adresaci dyrektorzy szkół
Rodzaj formy konsultacje grupowe
Liczba godzin 4 (jedno spotkanie)
Planowany termin
od października 2020 r. (cztery spotkania w roku szkolnym)
realizacji

Treści 


Informacje dodatkowe
Organizator

Zarządzanie szkołą z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa.
Przywództwo edukacyjne.
Kompetencje miękkie dyrektora szkoły

Osoby prowadzące spotkania: konsultanci i metodycy ŁCDNiKP, zaproszeni
specjaliści
Mariola Zajdlic, m.zajdlic@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Aneta Madziara, a.madziara@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 208

3.
Temat Forum Dyrektorów Liceów Ogólnokształcących
Adresaci dyrektorzy liceów ogólnokształcących
Rodzaj formy konsultacje grupowe
Liczba godzin 4 (jedno spotkanie)
Planowany termin
od października 2020 r. (cztery spotkania w roku szkolnym)
realizacji


Treści 


Informacje dodatkowe

Zarządzanie szkołą z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa.
Przywództwo edukacyjne.
Kompetencje miękkie dyrektora szkoły

Osoby prowadzące spotkania: konsultanci i metodycy ŁCDNiKP, zaproszeni
specjaliści

Organizator Mariola Zajdlic, m.zajdlic@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 208
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4.
Temat Forum Dyrektorów Przedszkoli
Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli
Rodzaj formy konsultacje grupowe
Liczba godzin 4 (jedno spotkanie)
Planowany termin
od października 2020 r. (raz w miesiącu)
realizacji
Treści Zarządzanie placówką z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w edukacji
Informacje dodatkowe
Organizator

Osoby prowadzące spotkania: konsultanci i metodycy ŁCDNiKP, zaproszeni
specjaliści
Elżbieta Kolczyńska, e.kolczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78
wew. 208

5.
Temat Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Specjalnych
Adresaci dyrektorzy szkół i placówek specjalnych
Rodzaj formy konsultacje grupowe
Liczba godzin 4 (jedno spotkanie)
Planowany termin
od października 2020 r. (raz w miesiącu)
realizacji


Treści 



Informacje dodatkowe
Organizator

Zarządzanie szkołą i placówką specjalną z uwzględnieniem zmian
w przepisach prawa.
Przywództwo edukacyjne.
Kompetencje miękkie dyrektora szkoły i placówki specjalnej.
Organizacja kształcenia i wychowania w szkołach i placówkach specjalnych

Osoby prowadzące spotkania: konsultanci i metodycy ŁCDNiKP, zaproszeni
specjaliści
Mariola Zajdlic, m.zajdlic@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Aneta Madziara, a.madziara@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 208

6.
Temat Akademia Wicedyrektora Przedszkola i Szkoły
Adresaci

wicedyrektorzy przedszkoli i szkół różnych typów, osoby pełniące funkcję
zastępcy dyrektora, liderzy zespołów

Rodzaj formy kursy doskonalące
Liczba godzin 40/30/20
Planowany termin
od października 2020 r.
realizacji


Treści 


Informacje dodatkowe

Kurs 1 – „Jak wykorzystać coaching, mentoring, tutoring w zarządzaniu
zespołem”.
Kurs 2 – „Rola kompetencji miękkich w zarządzaniu szkołą, przedszkolem,
zespołem”.
Kurs 3 – „Rola i zadania wicedyrektora w nadzorze pedagogicznym”

Osoby prowadzące spotkania: konsultanci i metodycy ŁCDNiKP, zaproszeni
specjaliści
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Mariola Zajdlic, m.zajdlic@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Organizator Elżbieta Kolczyńska, e.kolczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78
wew. 208
7.
Temat

Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej,
Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej

Adresaci dyrektorzy szkół – członkowie Akademii
Rodzaj formy konsultacje grupowe
Liczba godzin 3 (jedno spotkanie)
Planowany termin
od października 2020 r.
realizacji


Treści 


Informacje dodatkowe

Przykłady dobrych praktyk w zakresie zarządzania szkołą.
Przywództwo edukacyjne.
Kreowanie zmian w edukacji

Osoby prowadzące spotkania: konsultanci i metodycy ŁCDNiKP, zaproszeni
specjaliści. Zaplanowano pięć spotkań w roku szkolnym

Organizator Mariola Zajdlic, m.zajdlic@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 208
8.
Temat Rozwój kompetencji kluczowych
Adresaci wicedyrektorzy wszystkich typów placówek oświatowych
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 20 (5 x 4 godz.)
Planowany termin
od października 2020 r. (cyklicznie, co dwa miesiące)
realizacji


Treści


Doskonalenie umiejętności w zakresie monitorowania kształtowania
umiejętności kluczowych uczniów/dzieci.
Obserwacja zajęć

Informacje dodatkowe Osoby prowadzące – zaproszeni specjaliści
Organizator

Elżbieta Kolczyńska, e.kolczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78
wew. 208

9.
Temat Skuteczna komunikacja – nauczyciel tutor, mentor
Adresaci wicedyrektorzy, nauczyciele
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 20 (5 x 4 godz.)
Planowany termin
listopad 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji


Treści



Budowanie kultury opartej na wymianie informacji.
Tworzenie optymalnych warunków pracy.
Proces komunikacji.
Narzędzia tutorskie w relacjach interpersonalnych

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały wspierające
Organizator

Elżbieta Kolczyńska, e.kolczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78
wew. 208
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10.
Temat Motywowanie z wykorzystaniem narzędzi coachingu
Adresaci dyrektorzy/nauczyciele szkół/placówek oświatowych
Rodzaj formy warsztaty, rady pedagogiczne, konsultacje grupowe
Liczba godzin 20 (5 x 4 godz.) – dotyczy warsztatów
Planowany termin
październik 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji


Treści



Planowanie własnego rozwoju.
Istota zadawania pytań.
Model GROW, COCH, GOLD.
Wybrane narzędzia coachingowe

Informacje dodatkowe Osoby prowadzące: konsultanci ŁCDNiKP
Organizator

Elżbieta Kolczyńska, e.kolczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78
wew. 208

11.
Temat Wspieranie twórczej postawy uczniów
Adresaci zainteresowani nauczyciele publicznych szkół/placówek oświatowych
Rodzaj formy warsztaty, rady pedagogiczne i konsultacje grupowe
Liczba godzin 20 (5 x 4 godz.) – dotyczy warsztatów
Planowany termin
listopad 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści 



Kreatywny, czyli kto? Teoria a praktyka.
Pokłady kreatywności.
Klasa jako grupa.
Nauczyciel – lider.
Metody/techniki twórczego rozwiązywania problemów

Informacje dodatkowe Osoby prowadzące: konsultanci ŁCDNiKP
Organizator

Elżbieta Kolczyńska, e.kolczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78
wew. 208

12.
Temat Zespół Twórczych Pedagogów „Nolens Volens”
Adresaci nauczyciele szkół podstawowych i liceów – członkowie zespołu
Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego
Liczba godzin 4 (jedno spotkanie)
Planowany termin
październik, grudzień 2020 r., luty, kwiecień, czerwiec 2021 r.
realizacji
Treści





Informacje dodatkowe

Metody kształcenia stymulujące aktywność uczących się.
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole
ogólnodostępnej.
Prezentacja dobrych praktyk

Członkowie zespołu organizują lekcje modelowe. Biorą udział w warsztatach,
konsultacjach

Organizator Mariola Zajdlic, m.zajdlic@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 208
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13.
Temat Opiekun stażu – kolega czy mentor?
Adresaci nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 8
Planowany termin
wrzesień/październik 2020 r.
realizacji
Treści
Informacje dodatkowe




Rola i zadania opiekuna stażu w świetle aktualnych przepisów prawa.
Różnorodne formy udzielania wsparcia nauczycielom odbywającym staż

Zajęcia prowadzone przez ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych/
kwalifikacyjnych

Organizator Zofia Kordala, z.kordala@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 208
14.
Temat Rozpoczynam staż i co dalej?
Adresaci nauczyciele rozpoczynający staż na kolejny stopień awansu zawodowego
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 12 (3 x 4 godz. dla każdego stopnia awansu)
Planowany termin
wrzesień/październik 2020 r.
realizacji
Treści
Informacje dodatkowe

Planowanie działań i organizacja dokumentacji w procedurze ubiegania się
o kolejny stopień awansu zawodowego
Zajęcia prowadzone przez ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych/
kwalifikacyjnych

Organizator Zofia Kordala, z.kordala@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 208
15.
Temat Kończę staż i co dalej?
Adresaci nauczyciele kończący staż na kolejny stopień awansu zawodowego
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 12 (3 x 4 godz. dla każdego stopnia awansu)
Planowany termin
kwiecień/maj 2021 r.
realizacji


Treści


Informacje dodatkowe

Organizacja dokumentacji w procedurze ubiegania się o kolejny stopień
awansu zawodowego.
Przygotowanie do prezentacji przed komisją egzaminacyjną/kwalifikacyjną

Zajęcia prowadzone przez ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych/
kwalifikacyjnych

Organizator Zofia Kordala, z.kordala@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 208
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16.
Temat Ja to potrafię
Adresaci

uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze szkół
ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych oraz nauczyciele

Rodzaj formy projekt
Liczba godzin 18
Planowany termin
listopad 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji



Treści



Informacje dodatkowe

Podniesienie efektywności pracy nauczycieli uczniów niepełnosprawnych.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów
ze SPE.
Zainteresowanie uczniów praktyczną stroną nauki.
Eliminacje oraz finał konkursu

Projekt obejmuje spotkania nauczycieli dotyczące dobrych praktyk w pracy
z uczniem niepełnosprawnym oraz eliminacje i finał konkursu uczniowskiego

Organizator Aneta Madziara, a.madziara@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 208
17.
Temat

Rola i zadania dyrektora i nauczyciela w udzielaniu uczniom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy
Rodzaj formy seminarium
Liczba godzin 8
Planowany termin
listopad 2020 r.
realizacji


Treści 


Rola i zadania dyrektora i nauczyciela w udzielaniu uczniom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
Kształcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w świetle
obowiązujących przepisów prawa.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia ze SPE

Informacje dodatkowe

Seminarium realizowane we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 4 przy ul. Krzywickiego 20

Organizator

Mariola Zajdlic, m.zajdlic@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Aneta Madziara, a.madziara@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 208

18.
Temat Kurs języka rosyjskiego dla początkujących (poziom A1 – kontynuacja)
Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, zainteresowani nauczyciele
Rodzaj formy kurs doskonalący
Liczba godzin 60
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji
Kurs przeznaczony jest dla osób, które rozpoczęły naukę języka rosyjskiego
w roku szkolnym 2019/2020, znają cyrylicę i język rosyjski w stopniu
Treści podstawowym. Uczestnicy ukształtują podstawowe sprawności językowe
na poziomie A1, udoskonalą kompetencję komunikatywną oraz strategie
uczenia się i kompetencje społeczne. Treści zgodnie z poziomem zaawansowania
12

Informacje dodatkowe

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w wymiarze 3 godzin dydaktycznych.
Zajęcia prowadzi pracownik ŁCDNiKP. Koszt udziału: 30 PLN

Organizator Mariola Zajdlic, m.zajdlic@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 208
19.
Temat Język rosyjski (poziom A1)
Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, zainteresowani nauczyciele
Rodzaj formy kurs doskonalący
Liczba godzin 60
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji
Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie uczyły się języka rosyjskiego.
Uczestnicy ukształtują podstawowe sprawności językowe na poziomie A1
Treści
oraz udoskonalą strategie uczenia się i kompetencje społeczne. Treści zgodnie
z poziomem zaawansowania
Informacje dodatkowe

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w wymiarze 3 godzin dydaktycznych.
Zajęcia prowadzi pracownik ŁCDNiKP. Koszt udziału: 30 PLN

Organizator Mariola Zajdlic, m.zajdlic@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 208
20.
Temat Język angielski B1 (konwersacje dla dyrektorów)
Adresaci dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół/placówek
Rodzaj formy kurs doskonalący
Liczba godzin 60
Planowany termin
październik 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji
Treści Zgodnie z poziomem zaawansowania
Informacje dodatkowe Zajęcia prowadzi pracownik ŁCDNiKP. Koszt udziału: 30 PLN
Organizator Zofia Kordala, z.kordala@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 208
21.
Temat Język angielski: A1, A2, B1, B2
Adresaci

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji
wczesnoszkolnej

Rodzaj formy kurs doskonalący
Liczba godzin 60/semestr
Planowany termin
październik 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji
Treści Zgodnie z poziomem zaawansowania
Nowi uczestnicy kursu kwalifikowani są do grupy na podstawie testu
Informacje dodatkowe sprawdzającego poziom znajomości języka. Zajęcia prowadzą doświadczeni
lektorzy języka angielskiego. Koszt udziału: 600 PLN/semestr
Organizator Zofia Kordala, z.kordala@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 208
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
22.
Temat

Jak wykorzystać doświadczenia z edukacji zdalnej w codziennej praktyce
przedszkola – doświadczenia, refleksje, inspiracje

Adresaci dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj formy konferencja
Liczba godzin 4
Planowany termin
wrzesień 2020 r.
realizacji



Treści 


Przykłady dobrych praktyki – organizacja edukacji zdalnej w zależności
od zasobów ludzkich i materialnych.
Wybrane programy i aplikacje dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
Edukacja zdalna a nowy model pracy w relacji nauczyciel – dziecko –
rodzic – nauczyciel.
Propozycje oferty doskonalenia ukierunkowanej na zaspokajanie potrzeb
zawodowych nauczycieli

Konferencja odbędzie się w siedzibie ŁCDNiKP przy ul. Żeromskiego 115
Informacje dodatkowe lub online – w aplikacji Microsoft Teams. Warunkiem udziału jest podanie
przy rejestracji służbowego konta e-mail w domenie elodz.edu.pl
Elżbieta Ciesiołkiewicz, e.ciesiolkiewicz@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Beata Wosińska, b.wosinska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Organizator
Anna Koralewska, a.koralewska@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradcy metodyczni
wychowania przedszkolnego
23.
Temat Nauczyciel w nowej rzeczywistości edukacyjnej
Adresaci dyrektorzy szkół podstawowych, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj formy konferencja metodyczna
Liczba godzin 4
Planowany termin
wrzesień 2020 r.
realizacji



Treści 


Informacje dodatkowe

„Jak zdalnie przytulić ucznia?” – zalety i wady kształcenia na odległość.
Przykłady rozwiązań organizacyjno-metodycznych realizowanych
w formie zdalnej.
Przedstawienie najważniejszych efektów pracy nauczycielskich zespołów
funkcjonujących w roku szkolnym 2019/2020.
Prezentacja oferty edukacyjnej doradców metodycznych na rok szkolny
2020/2021

Konferencja odbędzie się przy ul. Kopcińskiego 29 lub online – w aplikacji
Microsoft Teams. Zgłoszenie elektroniczne na stronie ŁCDNiKP

Aleksandra Proc, a.proc@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Anna Rostrygin, a.rostrygin@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Organizator
Beata Nadarzyńska, b.nadarzynska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Anna Drzewiecka, a.drzewiecka@lcdnikp.elodz.edu.pl
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24.
Temat Awans zawodowy nauczycieli – kompendium wiedzy
Adresaci nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego
Rodzaj formy seminarium
Liczba godzin 3
Planowany termin
wrzesień 2020 r.
realizacji
Treści





Procedura uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego.
Wymagania egzaminacyjne i kwalifikacyjne zgodne z dyrektywami
prawnymi.
Kierunki pracy zorientowane na osiąganie wymiernych efektów

Spotkanie odbędzie się w siedzibie ŁCDNiKP przy ul. Żeromskiego 115
Informacje dodatkowe lub online – w aplikacji Microsoft Teams. Warunkiem udziału jest podanie
przy rejestracji służbowego konta e-mail w domenie elodz.edu.pl
Beata Wosińska, b.wosinska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Organizator Elżbieta Ciesiołkiewicz, e.ciesiolkiewicz@lcdnikp.elodz.edu.pl –
doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego
25.
Temat

Wspólne działania, wzajemne inspiracje drogą do sukcesów zawodowych
nauczyciela przedszkola

Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj formy zajęcia modelowe, warsztaty metodyczne, spotkania zespołu zadaniowego
Liczba godzin 18
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści





Sposoby projektowania zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości
dzieci.
Konstruowanie scenariuszy zajęć z uwzględnieniem różnorodnych metod
pracy, toki metodycznego postępowania.
Aranżacja przestrzeni edukacyjnej a wybrane koncepcje pracy.
Pomysły na dokonywania autoewaluacji osiągnięć przez dzieci

Do prowadzenia zajęć zostaną zaproszeni nauczyciele ubiegający się o stopień
Informacje dodatkowe zawodowy nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Warunkiem udziału
jest podanie przy rejestracji służbowego konta e-mail w domenie elodz.edu.pl
Elżbieta Ciesiołkiewicz, e.ciesiolkiewicz@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Organizator Beata Wosińska, b.wosinska@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradcy metodyczni
wychowania przedszkolnego
26.
Temat Nie tylko do kodowania – zabawy z matą edukacyjną
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj formy warsztaty metodyczne
Liczba godzin 4
Planowany termin
marzec 2021 r.
realizacji
15



Treści



Poznawanie sposobów wykorzystania maty edukacyjnej jako narzędzia
wspierającego rozwój dziecka.
Propozycje zabaw z zakresu edukacji językowej, matematycznej i ruchowej
w oparciu o działania na macie

Warsztaty odbędą się w ŁCDNiKP przy ul. Żeromskiego 115.
Informacje dodatkowe Elektroniczne zgłoszenie na stronie ŁCDNIKP. Warunkiem udziału
jest podanie przy rejestracji służbowego konta e-mail w domenie elodz.edu.pl
Organizator

Elżbieta Ciesiołkiewicz, e.ciesiolkiewicz@lcdnikp.elodz.edu.pl –
doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

27.
Temat

Preschoolers learn English – włączanie języka angielskiego do praktyki
przedszkolnej

Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj formy spotkania zespołu zadaniowego, warsztaty metodyczne, zajęcia modelowe
Liczba godzin 18
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji



Treści



Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania
dziecka językiem angielskim.
Wybrane metody wprowadzania języka angielskiego do zajęć edukacyjnych
w przedszkolu.
Sposoby utrwalania treści z języka angielskiego – bank pomysłów.
Środki dydaktyczne pomocne w rozwijaniu kompetencji językowych małego
dziecka

Warsztaty odbędą się w ŁCDNIKP przy ul. Żeromskiego 115
lub z wykorzystaniem elementów e-learningu w aplikacji Microsoft Teams.
Informacje dodatkowe
Warunkiem udziału jest podanie przy rejestracji służbowego konta e-mail
w domenie elodz.edu.pl
Organizator

Elżbieta Ciesiołkiewicz, e.ciesiolkiewicz@lcdnikp.elodz.edu.pl –
doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

28.
Temat

Sztuka prezentacji – ABC przygotowania do egzaminu na kolejny stopień
awansu zawodowego

Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj formy seminarium
Liczba godzin 3
Planowany termin
maj – czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści 


Istota skutecznej autoprezentacji.
Wybrane formy prezentacji dorobku zawodowego.
Osiągnięcia zawodowe w aspekcie wymagań egzaminacyjnych

Konferencja odbędzie się w siedzibie ŁCDNiKP przy ul. Żeromskiego 115
Informacje dodatkowe lub online – w aplikacji Microsoft Teams. Warunkiem udziału jest podanie
przy rejestracji służbowego konta e-mail w domenie elodz.edu.pl
Beata Wosińska, b.wosinska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Organizator Elżbieta Ciesiołkiewicz, e.ciesiolkiewicz@lcdnikp.elodz.edu.pl –
doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego
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29.
Temat Wykorzystanie aplikacji Padlet w pracy nauczyciela przedszkola
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj formy warsztaty metodyczne
Liczba godzin 4
Planowany termin
październik 2020 r.
realizacji


Treści 


Możliwości wykorzystania aplikacji do systematyzowania posiadanych
zasobów internetowych oraz pracy z przedszkolakiem.
Zasady posługiwania się poszczególnymi narzędziami aplikacji, tworzenie
własnej tablicy.
Zabezpieczanie tablicy i sposoby jej udostępniania

Forma e-learningowa z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.
Informacje dodatkowe Warunkiem udziału jest podanie przy rejestracji służbowego konta e-mail
w domenie elodz.edu.pl
Organizator

Elżbieta Ciesiołkiewicz, e.ciesiolkiewicz@lcdnikp.elodz.edu.pl –
doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

30.
Temat

Wykorzystanie platformy edukacyjnej LearningApps.org w pracy
nauczyciela przedszkola

Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj formy warsztaty metodyczne
Liczba godzin 8
Planowany termin
październik 2020 r.
realizacji



Treści




Narzędzia oferowane przez platformę edukacyjną LearningApps.
Sposoby wyszukiwania ćwiczeń zamieszczonych na platformie i dodawanie
ich do własnych zbiorów.
Samodzielne tworzenie interaktywnych ćwiczeń w oparciu o wybrane
aplikacje dostępne na platformie.
Publikowanie i udostępnianie przygotowanych ćwiczeń

Forma e-learningowa z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.
Informacje dodatkowe Warunkiem udziału jest podanie przy rejestracji służbowego konta e-mail
w domenie elodz.edu.pl
Organizator

Elżbieta Ciesiołkiewicz, e.ciesiolkiewicz@lcdnikp.elodz.edu.pl –
doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

31.
Temat

Narzędzia do uzyskiwania informacji zwrotnej w pracy nauczyciela
przedszkola

Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj formy warsztaty metodyczne
Liczba godzin 8
Planowany termin
listopad 2020 r.
realizacji
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Treści




Możliwości aplikacji Tricider i Kahoot.
Proste narzędzia pozwalające na szybkie uzyskiwanie odpowiedzi
na zadane pytanie oraz gromadzenia zestawów pojęć.
Funkcjonalność narzędzi – przygotowanie autorskich materiałów.
Zaznajomienie się z korzyściami wykorzystywania omawianych narzędzi
w codziennej pracy nauczyciela

Forma e-learningowa z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.
Informacje dodatkowe Warunkiem udziału jest podanie przy rejestracji służbowego konta e-mail
w domenie elodz.edu.pl
Organizator

Elżbieta Ciesiołkiewicz, e.ciesiolkiewicz@lcdnikp.elodz.edu.pl –
doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

32.
Temat Zabawy z dźwiękiem – aplikacje przydatne w pracy z przedszkolakami
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj formy warsztaty metodyczne
Liczba godzin 4
Planowany termin
listopad – grudzień 2020 r.
realizacji

Treści 


Pozyskiwanie dźwięków pochodzących z różnych źródeł.
Tworzenie własnych nagrań dźwiękowych.
Dobór narzędzi do formy prezentacji treści

Forma e-learningowa z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.
Informacje dodatkowe Warunkiem udziału jest podanie przy rejestracji służbowego konta e-mail
w domenie elodz.edu.pl
Organizator

Elżbieta Ciesiołkiewicz, e.ciesiolkiewicz@lcdnikp.elodz.edu.pl –
doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

33.
Temat W świecie dziecięcych emocji
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj formy warsztaty metodyczne
Liczba godzin 6
Planowany termin
październik – listopad 2020 r.
realizacji


Treści



Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym.
Potrzeby emocjonalne – sposoby zaspakajania.
Podstawowe schematy zachowań.
Wybrane metody wspierania rozwoju emocjonalnego małego dziecka

Informacje dodatkowe Warsztaty odbędą się w siedzibie ŁCDNiKP przy ul. Żeromskiego 115
Organizator

Beata Wosińska, b.wosinska@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny
wychowania przedszkolnego

18

34.
Temat Plan daltoński jako strategia pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj formy warsztaty metodyczne, zajęcia modelowe
Liczba godzin 8
Planowany termin
listopad 2020 r., marzec 2021 r.
realizacji



Treści




Informacje dodatkowe
Organizator

Idea i założenia planu daltońskiego.
Sposoby organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego zgodnie
z zasadami planu daltońskiego.
Wybrane pomoce dydaktyczne wykorzystywane w codziennej praktyce
przedszkolnej.
Pomysły na projektowanie zadań/instrukcji

Warsztaty odbędą się w siedzibie ŁCDNiKP przy ul. Żeromskiego 115,
a zajęcia modelowe w wybranych łódzkich przedszkolach
Beata Wosińska, b.wosinska@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny
wychowania przedszkolnego

35.
Temat

Sztuka motywacji – wachlarz inspiracji, jak z refleksją wspierać rozwój
dziecka w wieku przedszkolnym

Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj formy warsztaty metodyczne, zajęcia modelowe, konsultacje grupowe
Liczba godzin 10
Planowany termin
luty, maj 2021 r.
realizacji


Treści



Stymulatory motywacji do podejmowania różnorodnej aktywności.
Filary motywacji wewnętrznej.
Sposoby rozwijania autonomii, kompetencji, postaw społecznych.
Inspiracje na pozyskiwanie informacji o przebiegu procesu uczenia się

Warsztaty i konsultacje grupowe odbędą się w siedzibie ŁCDNiKP
Informacje dodatkowe przy ul. Żeromskiego 115, a zajęcia modelowe w wybranych łódzkich
szkołach i przedszkolach
Organizator

Beata Wosińska, b.wosinska@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny
wychowania przedszkolnego

36.
Temat
Adresaci

Tutor, coach czy przywódca? Wspierająca rola dyrektora, opiekuna stażu
i lidera WDN
dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele wychowania przedszkolnego z rejonu
doradcy (Widzew, Śródmieście)

Rodzaj formy warsztaty, konsultacje indywidualne
Liczba godzin 4
Planowany termin
wrzesień 2020 r.
realizacji
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Treści



Rola i zadania osób wspierających nauczycieli w okresie awansu zawodowego.
Znaczenie obserwacji i omówienia zajęć w rozwoju zawodowym
nauczyciela i podniesieniu jakości pracy przedszkola.
Wpływ ewaluacji podejmowanej przez nauczyciela na doskonalenie
warsztatu i podnoszenie jakości pracy przedszkola.
Hierarchia prawa oświatowego i umiejętność jego wykorzystania w pracy
nauczyciela.
Propozycje oferty doskonalenia ukierunkowanej na zaspokajanie potrzeb
zawodowych nauczycieli

ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115 lub online – z wykorzystaniem aplikacji Teams.
Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Elektroniczne zgłoszenia na stronie
ŁCDNiKP do 04.09.2020 r.
Organizator

Anna Koralewska, a.koralewska@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny
wychowania przedszkolnego

37.
Temat Awans zawodowy nauczyciela stażysty
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego – stażyści oraz opiekunowie stażu
Rodzaj formy warsztaty, konsultacje indywidualne
Liczba godzin 8
Planowany termin
wrzesień 2020 r.
realizacji


Treści 



Konstruowanie planu rozwoju zawodowego.
Organizacja, zadania i zasady funkcjonowania przedszkola.
Obserwowanie, prowadzenie i omawianie zajęć.
Planowanie doskonalenia zawodowego w zakresie metod i form pracy.
Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115, budynek C, lub online – z wykorzystaniem
Informacje dodatkowe aplikacji Teams. Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Elektroniczne
zgłoszenia na stronie ŁCDNiKP do 04.09.2020 r.
Organizator

Anna Koralewska, a.koralewska@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny
wychowania przedszkolnego

38.
Temat Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego – kontraktowi oraz opiekunowie stażu
Rodzaj formy warsztaty, konsultacje indywidualne
Liczba godzin 12
Planowany termin
wrzesień 2020 r.
realizacji



Treści






Sposoby konstruowania planu rozwoju zawodowego zgodnie
z wymaganiami stażowymi.
Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań przedszkola.
Obserwowanie i omawianie zajęć oraz dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem.
Wykorzystanie w pracy metod aktywizujących.
Doskonalenie kompetencji w zakresie wspierania dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
Posługiwanie się przepisami prawa oświatowego.
20



Ewaluacja własnej pracy i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia
i uzyskania pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej

ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115 lub online – z wykorzystaniem aplikacji Teams.
Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Elektroniczne zgłoszenia na stronie
ŁCDNiKP do 04.09.2020 r.
Organizator

Anna Koralewska, a.koralewska@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny
wychowania przedszkolnego

39.
Temat

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Jak osiągnąć sukces
i najwyższy stopień awansu?

Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego – mianowani
Rodzaj formy warsztaty, konsultacje indywidualne
Liczba godzin 12
Planowany termin
wrzesień 2020 r.
realizacji



Treści





Sposoby konstruowania planu rozwoju zawodowego.
Wykorzystanie metod aktywizujących w celu uzyskania pozytywnych
efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Ewaluacji własnej pracy i wykorzystanie jej wyników do indywidualnej
pomocy dziecku, doskonalenia zawodowego, pogłębiania wiedzy,
umiejętności i podnoszenia jakości pracy przedszkola.
Rozwiązywanie problemów związanych z wykonywana pracą,
z uwzględnieniem przepisów prawa oświatowego

ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115 lub online – z wykorzystaniem aplikacji Teams.
Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Elektroniczne zgłoszenia na stronie
ŁCDNiKP do 04.09.2020 r.
Organizator

Anna Koralewska, a.koralewska@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny
wychowania przedszkolnego

40.
Temat
Adresaci

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczyciele wychowania przedszkolnego – kontraktowi, mianowani,
dyplomowani, innowatorzy

Rodzaj formy warsztaty, zajęcia modelowe
Liczba godzin 12
Planowany termin
wrzesień 2020 r.
realizacji


Treści



Konstruowanie scenariusza sytuacji edukacyjnych.
Aranżacja przestrzeni i wykorzystanie pomocy dydaktycznych.
Znaczenie indywidualizacji pracy z dzieckiem.
Ewaluacja i omówienie zajęć

ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115 lub online – z wykorzystaniem aplikacji
Informacje dodatkowe Teams. Nauczyciele otrzymają zaświadczenia oraz podziękowania.
Elektroniczne zgłoszenia na stronie ŁCDNiKP do 15.09.2020 r.
Organizator

Anna Koralewska, a.koralewska@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny
wychowania przedszkolnego
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41.
Temat

Rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
z zastosowaniem wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj formy warsztaty, zajęcia modelowe
Liczba godzin 8
Planowany termin
wrzesień 2020 r.
realizacji



Treści 


Rozpoznawanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.
Rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów we współpracy z rodzicami,
nauczycielami i specjalistami.
Planowanie indywidualnej pracy z dzieckiem oraz oddziaływania przez
kontakty rówieśnicze podczas pracy z grupą.
Wspieranie dzieci zdolnych oraz przejawiających problemy wychowawcze
i dydaktyczne

ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115 lub online – z wykorzystaniem aplikacji Teams.
Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Elektroniczne zgłoszenia na stronie
ŁCDNiKP do 15.09.2020 r.
Organizator

Anna Koralewska, a.koralewska@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny
wychowania przedszkolnego

42.
Temat Metody aktywizujące w pracy nauczyciela
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj formy warsztaty, zajęcia modelowe
Liczba godzin 12
Planowany termin
wrzesień 2020 r.
realizacji



Treści


Rola i znaczenie metod aktywizujących w procesie uczenia się dziecka.
Wybrane metody aktywizujące i ich wpływ na rozwijanie kompetencji
kluczowych, samodzielność, odpowiedzialność, przedsiębiorczość oraz
rozwój zdolności i zainteresowań.
Prezentacja metod aktywizujących w pracy z dziećmi w przedszkolu

ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115 lub online – z wykorzystaniem aplikacji Teams.
Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Elektroniczne zgłoszenia na stronie
ŁCDNiKP do 15.09.2020 r.
Organizator

Anna Koralewska, a.koralewska@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny
wychowania przedszkolnego

43.
Temat Specyfika pracy z dzieckiem zdolnym
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 4
Planowany termin
wrzesień 2020 r.
realizacji
Treści 

Trudności i wyzwania w pracy z dzieckiem zdolnym.
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Znaczenie indywidualizacji pracy i pracy indywidualnej.
Syndrom nieadekwatnych osiągnięć.
Rola współpracy z rodzicami i specjalistami.
Metody i formy pracy sprzyjające rozwijaniu zdolności i talentów dziecka

ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115 lub online – z wykorzystaniem aplikacji
Informacje dodatkowe Teams. Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Elektroniczne zgłoszenia
na stronie ŁCDNiKP do 20.09.2020 r.
Organizator

Anna Koralewska, a.koralewska@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny
wychowania przedszkolnego

44.
Temat Praca indywidualna czy indywidualizacja pracy?
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj formy warsztaty, konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne, zajęcia modelowe
Liczba godzin 15
Planowany termin
wrzesień 2020 r.
realizacji


Treści 



Diagnozowanie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
Planowanie pracy indywidualnej i indywidualizacji pracy.
Rola pomocy dydaktycznych w procesie edukacyjnym.
Metody sprzyjające indywidualizacji.
Współpraca z rodzicami, specjalistami i środowiskiem

ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115 lub online – z wykorzystaniem aplikacji
Informacje dodatkowe Teams. Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Elektroniczne zgłoszenia
na stronie ŁCDNiKP do 20.09.2020 r.
Organizator

Anna Koralewska, a.koralewska@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny
wychowania przedszkolnego

45.
Temat Profilaktyka logopedyczna w pracy z dzieckiem w przedszkolu
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 12
Planowany termin
wrzesień 2020 r.
realizacji


Treści



Nieprawidłowości rozwoju mowy.
Stymulowanie całościowego rozwoju dziecka.
Współpraca z rodzicami, nauczycielami i specjalistą.
Zabawy, gry i ćwiczenia w pracy z dzieckiem

ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115 lub online – z wykorzystaniem aplikacji
Informacje dodatkowe Teams. Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Elektroniczne zgłoszenia
na stronie ŁCDNiKP do 20.09.2020 r.
Organizator

Anna Koralewska, a.koralewska@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny
wychowania przedszkolnego
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46.
Temat Jak rozwijać zdolności matematyczne przedszkolaka?
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj formy warsztaty, zajęcia modelowe
Liczba godzin 4
Planowany termin
wrzesień 2020 r.
realizacji


Treści


Zabawy i gry dydaktyczne.
Rola muzyki, zajęć i zabaw ruchowych.
Wykorzystanie multimediów, zabawek edukacyjnych i interaktywnych
do rozwijania zainteresowań i zdolności matematycznych

ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115 lub online – z wykorzystaniem aplikacji
Informacje dodatkowe Teams. Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Elektroniczne zgłoszenia
na stronie ŁCDNiKP do 25.09.2020 r.
Organizator

Anna Koralewska, a.koralewska@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny
wychowania przedszkolnego

47.
Temat

Wyrabianie gotowości do czytania u dzieci w młodszym wieku
przedszkolnym

Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj formy warsztaty i zajęcia modelowe
Liczba godzin 12
Planowany termin
wrzesień 2020 r.
realizacji




Treści





Komponenty dojrzałości do czytania.
Rola nauczyciela w budowaniu motywacji i nastawienia do nauki czytania.
Znaczenie rozwoju intelektualnego i myślenia na poziomie operacji
konkretnych.
Funkcje percepcyjno-motoryczne i świadomość pisma.
Rozwój mowy i języka oraz świadomość językowa.
Zabawy i ćwiczenia wykorzystywane w wyrabianiu gotowości do nauki
czytania

ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115 lub online – z wykorzystaniem aplikacji
Informacje dodatkowe Teams. Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Elektroniczne zgłoszenia
na stronie ŁCDNiKP do 25.09.2020 r.
Organizator

Anna Koralewska, a.koralewska@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny
wychowania przedszkolnego

48.
Temat Metody wykorzystywane w nauce czytania i pisania
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj formy warsztaty, zajęcia modelowe
Liczba godzin 4
Planowany termin
wrzesień 2020 r.
realizacji
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Treści


Diagnozowanie gotowości do czytania i pisania.
Konstruowanie zabaw rozwijających umiejętność czytania z wykorzystaniem
metod globalnych, analityczno-syntetycznych i sylabowych.
Organizowanie przestrzeni edukacyjnej i przygotowywanie pomocy
dydaktycznych wykorzystywanych w nauce czytania i pisania

ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115 lub online – z wykorzystaniem aplikacji
Informacje dodatkowe Teams. Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Elektroniczne zgłoszenia
na stronie ŁCDNiKP do 25.09.2020 r.
Organizator

Anna Koralewska, a.koralewska@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny
wychowania przedszkolnego

49.
Temat
Adresaci

Nauczyciel na ścieżce awansu zawodowego według aktualnie
obowiązujących regulacji prawnych
nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani rozpoczynający staż na kolejny
stopień awansu zawodowego, opiekunowie stażu

Rodzaj formy konsultacja grupowa, seminarium
Liczba godzin 12
Planowany termin
wrzesień – grudzień 2020 r., styczeń – maj 2021 r.
realizacji


Treści 


Procedura awansu zawodowego na kolejny stopień awansu.
Powinności stażowe, wymagania kwalifikacyjne i egzaminacyjne.
Działania ukierunkowane na osiąganie wymiernych efektów –
dokumentowanie dorobku zawodowego.
ABC rozmowy kwalifikacyjnej/egzaminu

Elektroniczne zgłoszenia na stronie ŁCDNiKP. Możliwość otrzymania
Informacje dodatkowe zaświadczeń. Spotkania stacjonarne lub online – z wykorzystaniem
aplikacji Teams
Aleksandra Proc, a.proc@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Organizator Beata Nadarzyńska, b.nadarzynska@lcdnikp.elodz.edu.pl –
doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej
50.
Temat

Inspirowanie do podejmowania nowatorskich przedsięwzięć w edukacji
wczesnoszkolnej

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj formy seminarium, zajęcia modelowe, spotkania zespołu zadaniowego
Liczba godzin 15
Planowany termin
październik – listopad 2020 r., styczeń – maj 2021 r.
realizacji




Treści




Zastosowanie elementów wybranych strategii/systemów/modeli w praktyce
edukacyjnej szkoły podstawowej/nauczycieli klas I-III (zajęcia modelowe,
seminaria, wycieczki edukacyjne).
Sposoby na wyzwalanie motywacji wewnętrznej do uczenia się – strategie/
techniki OK. (seminaria, zajęcia modelowe, spotkania Zespołu
metodycznego ds. oceniania kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej).
Przykłady dobrych praktyk/innowacji pedagogicznych/projektów
edukacyjnych sprzyjających kreatywnym działaniom uczniów (seminaria,
spotkania Zespołu metodycznego ds. kreatywności nauczycieli i uczniów).
Konstruowanie innowacji pedagogicznych (konsultacje grupowe)
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Elektroniczne zgłoszenia na stronie ŁCDNiKP. Istnieje możliwość uczestniczenia
w wybranych formach organizacyjnych zajęć – w zgłoszeniu proszę określić
Informacje dodatkowe
tematykę oraz rodzaj formy. Możliwość otrzymania zaświadczeń. Spotkania
stacjonarne lub online – z wykorzystaniem aplikacji Teams
Aleksandra Proc, a.proc@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny edukacji
wczesnoszkolnej, we współpracy z liderami zespołów metodycznych:
Organizator
Jolantą Podsiadły – nauczycielką SP nr 45 oraz Magdaleną Ambroszczyk –
nauczycielką SP nr 24
51.
Temat

Praktyczne działania w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w Łódzkim
Klubie Kodujących Nauczycieli

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej/przedszkolnej
Rodzaj formy

seminarium, spotkanie zespołu metodycznego, zajęcia modelowe, konsultacje
grupowe

Liczba godzin 15
Planowany termin
październik – grudzień 2020 r., styczeń – maj 2021 r.
realizacji


Treści


Prezentowanie praktycznych rozwiązań edukacyjnych z wykorzystaniem
ogólnodostępnych/darmowych programów, narzędzi cyfrowych, platform
edukacyjnych, w tym w zakresie kodowania/programowania (warsztaty,
zajęcia modelowe, konsultacje grupowe, spotkania Zespołu metodycznego
ds. edukacji informatycznej – kodowania/programowania, zwanego
Łódzkim Klubem Kodujących Nauczycieli).
Opracowanie i upowszechnienie autorskich materiałów edukacyjnych
inspirujących nauczycieli klas I-III do uczenia się z wykorzystaniem
narzędzi, programów TIK, kodowania/programowania – tworzenie
publikacji (seminaria, konsultacje grupowe)

Elektroniczne zgłoszenia na stronie ŁCDNiKP. Istnieje możliwość
uczestniczenia w wybranych formach doskonalenia – w zgłoszeniu proszę
Informacje dodatkowe
określić rodzaj formy. Możliwość otrzymania zaświadczeń. Spotkania
stacjonarne lub online – z wykorzystaniem aplikacji Teams
Aleksandra Proc, a.proc@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny edukacji
Organizator wczesnoszkolnej, we współpracy z liderem zespołu – Wiolettą Szwebs –
nauczycielką SP nr 81
52.
Realizacja III edycji projektu z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej
Temat „Szyfry wojny” we współpracy z Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi
Adresaci nauczyciele i uczniowie edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj formy seminarium, warsztaty, zajęcia modelowe, konsultacje grupowe
Liczba godzin 12
Planowany termin
październik 2020 r. – luty 2021 r.
realizacji


Treści


Przedstawienie założeń projektu połączone ze zwiedzaniem wystawy
„Szyfry wojny – Jan Kowalewski, zapomniany bohater” i prezentacją gier
muzealnych o tematyce niepodległościowo-patriotycznej (seminarium
dla nauczycieli).
Zwiedzanie wystawy „Szyfry wojny – Jan Kowalewski, zapomniany
bohater” połączone z warsztatami w muzeum dla uczniów/klas biorących
udział w projekcie.
26







Konkurs dla uczniów i nauczycieli na skonstruowanie na terenie szkoły
najciekawszej gry muzealnej nawiązującej do oglądanej wcześniej wystawy
w muzeum.
Dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wdrażania treści historycznych
z wykorzystaniem opracowanych wcześniej gier dydaktycznych
(prezentowanie lekcji modelowych).
Tworzenie publikacji upowszechniającej działania projektowe nauczycieli
podejmowane we współpracy z Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi (luty – kwiecień 2021 r.)

Elektroniczne zgłoszenia na stronie ŁCDNiKP. Organizacja spotkań na terenie
Informacje dodatkowe muzeum oraz szkół biorących udział w projekcie. Spotkania stacjonarne lub
online – z wykorzystaniem aplikacji Teams
Aleksandra Proc, a.proc@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny edukacji
Organizator wczesnoszkolnej, we współpracy z Kamilą Lutek-Urbaniak – kustoszem
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
53.
Temat

VI edycja projektu „Modelowanie szkolnymi/przedszkolnymi systemami
orientacji zawodowej”

Adresaci nauczyciele techniki, przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic
Rodzaj formy seminarium, spotkanie zespołu innowacyjnego, zajęcia modelowe
Liczba godzin 10
Planowany termin
październik 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści 


Opracowanie szkolnych/przedszkolnych projektów z zakresu orientacji
zawodowej – praca nad etapami projektów przy wsparciu doradców
metodycznych (spotkania Zespołu metodycznego ds. orientacji zawodowej
w przedszkolu i szkole podstawowej).
Dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wdrażanych projektów
prozawodowych podczas spotkań w szkołach/przedszkolach (modelowe
zajęcia edukacyjne, konsultacje grupowe).
Podsumowanie wdrażania projektów na terenie przedszkoli/szkół,
nagrodzone otrzymaniem certyfikatów

Elektroniczne zgłoszenia na stronie ŁCDNiKP. Podczas pierwszego
spotkania deklaracja udziału w projekcie nauczycieli szkół podstawowych
Informacje dodatkowe
(I i II etap edukacyjny) i przedszkoli. Spotkania stacjonarne lub online –
z wykorzystaniem aplikacji Teams
Aleksandra Proc, a.proc@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny edukacji
wczesnoszkolnej,
Organizator
współpraca: Barbara Preczyńska, b.preczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl –
doradca techniki
54.
Temat Wykorzystywanie narzędzi TIK w I etapie edukacyjnym
Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj formy

seminarium, warsztaty metodyczne, lekcje otwarte, spotkania zespołu
metodycznego, kurs

Liczba godzin 35
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji
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Treści


Informacje dodatkowe
Organizator

Modele stosowania TIK w szkole i kryteria ich wykorzystywania.
Poznanie narzędzi TIK – gry, testy, quizy, mapy myśli, prezentacje
multimedialne – gotowe aplikacje i tworzenie własnych.
Dzielenie się dobrymi praktykami edukacyjnymi w zakresie stosowania
narzędzi TIK

Zdecydowana większość spotkań prowadzona w formie zdalnej. Elektroniczne
zgłoszenia na stronie ŁCDNiKP
Anna Rostrygin, a.rostrygin@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny
kształcenia zintegrowanego

55.
Temat Realizacja projektów eTwinning w I etapie edukacyjnym i przedszkolu
Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Rodzaj formy warsztaty metodyczne, spotkania zespołu zadaniowego, seminarium, kurs
Liczba godzin 35
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści 


Poznawanie platformy eTwinning i jej narzędzi.
Realizacja projektów eTwinning o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Dzielenie się dobrymi praktykami edukacyjnymi w zakresie opracowanych
projektów (spotkania Zespołu ds. projektowania w eTwinning).
Aplikowanie o Krajową Odznakę Jakości

Działania realizowane we współpracy z Ambasadorem eTwinning Polska.
Informacje dodatkowe Elektroniczne zgłoszenia na stronie ŁCDNiKP. Istnieje możliwość
uczestniczenia w wybranych projektach
Anna Rostrygin, a.rostrygin@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny
kształcenia zintegrowanego,
Organizator
Elżbieta Ciesiołkiewicz, e.ciesiolkiewicz@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca
metodyczny wychowania przedszkolnego
56.
Temat Realizacja projektu edukacyjnego „Łódź dawniej i dziś”
Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
konsultacje grupowe, warsztaty metodyczne, wycieczki, spotkania zespołu
Rodzaj formy metodycznego, spotkania w szkołach – zajęcia modelowe, podsumowanie
działań projektowych
Liczba godzin 20
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji




Treści 




Zajęcia warsztatowe we współpracy z Muzeum Archeologicznym
i Etnograficznym, Pałacem Herbsta, Muzeum Historii Miasta Łodzi,
Widzewskim Domem Kultury.
Poznanie miejsc związanych z różnymi wydarzeniami w dziejach Łodzi
(wycieczki edukacyjne).
Przykłady rozwiązań metodycznych – projektowanie zajęć edukacyjnych,
propozycje zadań i ćwiczeń dla uczniów.
Realizacja działań projektowych na terenie szkół.
Prezentacje szkolnych projektów edukacyjnych zakończone przyznaniem
certyfikatu dla klas/szkół.
Dzielenie się dobrymi praktykami
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Informacje dodatkowe Elektroniczne zgłoszenia na stronie ŁCDNiKP
Anna Rostrygin, a.rostrygin@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny
kształcenia zintegrowanego,
Organizator
Anna Drzewiecka, a.drzewiecka@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny
edukacji wczesnoszkolnej
57.
Temat

Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie realizacji treści
edukacji plastycznej, muzycznej i ruchowej

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj formy

warsztaty, spotkania zespołu metodycznego, seminaria, konsultacje grupowe,
kurs

Liczba godzin 35
Planowany termin
listopad 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji




Treści



Rozwój artystyczny dziecka drogą do lepszej przyszłości.
Twórczość – ekspresja – aktywność artystyczna w rozwoju dzieci.
Prezentacja ciekawych technik plastycznych i technicznych oraz ich
zastosowania.
Generowanie pomysłów na realizację treści edukacji muzycznej, plastycznej
i ruchowej poprzez zabawę.
Wymiana doświadczeń i pomysłów – dobre praktyki

Informacje dodatkowe Elektroniczne zgłoszenia na stronie ŁCDNiKP
Anna Rostrygin, a.rostrygin@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny
kształcenia zintegrowanego,
Organizator
Beata Nadarzyńska, b.nadarzynska@lcdnikp.elodz.edu.pl –
doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej
58.
Temat

Budowanie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie projektowania,
organizowania i realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych

Adresaci nauczyciele o krótkim stażu pracy oraz inni zainteresowani
Rodzaj formy warsztaty metodyczne, lekcje modelowe, konsultacje grupowe i indywidualne
Liczba godzin 12
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji

Treści







Diagnozowanie potrzeb i możliwości dziecka.
Projektowanie procesu kształcenia – plany dydaktyczne i scenariusze zajęć.
Organizacja zajęć – aranżacja przestrzeni edukacyjnej, wykorzystanie
różnorodnych pomocy dydaktycznych.
Ewaluacja i modyfikowanie własnych działań.
Planowanie i realizacja innowacji

Informacje dodatkowe Organizacja spotkań planowo i doraźnie, według potrzeb nauczycieli
Anna Rostrygin, a.rostrygin@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny
Organizator kształcenia zintegrowanego, we współpracy z doradcami metodycznymi
edukacji wczesnoszkolnej
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59.
Temat „STOP” wypaleniu szkolnemu uczniów – wyprawę badawczą czas zacząć
Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj formy warsztaty, zajęcia modelowe, seminarium
Liczba godzin 12
Planowany termin
październik – grudzień 2020 r., styczeń – maj 2021 r.
realizacji


Treści 


Informacje dodatkowe
Organizator

Organizacja procesu kształcenia na przykładzie edukacji outdoorowej.
Zastosowanie edukacji outdoorowej w praktyce szkolnej.
Nauczyciel z pasją – jak zapobiec wypaleniu zawodowemu nauczycieli.
Przykłady dobrych praktyk sprzyjające motywowaniu uczniów
i nauczycieli do działania – zapobiegania wypaleniu szkolnemu

Zgłoszenia elektroniczne na stronie ŁCDNiKP. Spotkania stacjonarne lub online
– z wykorzystaniem aplikacji Teams
Beata Nadarzyńska, b.nadarzynska@lcdnikp.elodz.edu.pl –
doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

60.
Temat „Włączeni do włączania, czyli PO-MOC w przedszkolu i szkole masowej”
Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkoli
Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 21
Planowany termin
październik 2020 r. – marzec 2021 r.
realizacji





Treści 




Informacje dodatkowe

Nauczanie włączające – wyzwanie dla nauczyciela bez „specjalnego”
przygotowania.
Skuteczna diagnoza sukcesem podjętych działań.
Podstawy prawne organizowania i udzielania pomocy p-p.
Dokumentacja niezbędna przy organizowaniu i udzielaniu pomocy p-p
(WOPF, IPET, modyfikacja IPETu i inne).
Co muszę, powinienem, mogę, czyli tworzenie procedur organizowania
i udzielania pomocy p-p.
Skuteczne metody i formy pracy z dzieckiem ze specyficznymi i specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
Metody i formy pracy z dzieckiem zdolnym.
Przykłady dobrych praktyk związane z organizowaniem i udzielaniem
pomocy p-p w przedszkolach i klasach I-III w szkołach masowych

Zgłoszenia elektroniczne na stronie ŁCDNiKP. Spotkania stacjonarne lub online
– z wykorzystaniem aplikacji Teams

Beata Nadarzyńska, b.nadarzynska@lcdnikp.elodz.edu.pl –
doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej,
Organizator
współpraca: Anna Koralewska, a.koralewska@lcdnikp.elodz.edu.pl –
doradca metodyczny wychowania przedszkolnego
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61.
Temat INNY – nie znaczy gorszy, czyli znam przyczynę – wiem jak pomóc
Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 21
Planowany termin
październik 2020 r. – marzec 2021 r.
realizacji



Treści






Dziecko, które słucha i nie słyszy – kłopoty z przetwarzaniem słuchowym.
Rodzaje treningu słuchowego: Jahansen, Neuroflow, Tomatis, Warnke.
Niskie napięcie mięśniowe a niewłaściwy chwyt pisarski. Elementy
terapii ręki.
Zaburzenia integracji sensorycznej i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka
w szkole.
Logopedyczne przyczyny niepowodzeń szkolnych.
Terapia bilateralna i behawioralna i ich skuteczność.
Przykłady dobrych praktyk związane ze skutecznym diagnozowaniem
i wyborem właściwego wsparcia dla ucznia i jego rodziców

Zgłoszenia elektroniczne na stronie ŁCDNiKP. Spotkania stacjonarne lub online
Informacje dodatkowe – z wykorzystaniem aplikacji Teams. W realizacji kursu zaplanowano udział
ekspertów w poszczególnych rodzajach terapii
Beata Nadarzyńska, b.nadarzynska@lcdnikp.elodz.edu.pl –
doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej,
Organizator
współpraca: Anna Rostrygin, a.rostrygin@lcdnikp.elodz.edu.pl –
konsultant metodyczny edukacji wczesnoszkolnej i informatycznej
62.
Temat Chcę to napisać – propozycje twórczych ćwiczeń literackich w klasach I-III
Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 18
Planowany termin
luty – kwiecień 2021 r.
realizacji



Treści








Rola literatury w rozwoju małego dziecka.
Wykorzystywanie różnorodnych metod i form pracy twórczej uczniów
w procesie edukacyjnym.
Kreatywne działania uczniów.
Zabawy słowne rozwijające język bierny i czynny uczniów.
Twórcze formy pracy z wierszem: układanki, bricollage, rymowanki,
zgadywanki.
Różne gatunki prozatorskie w pracy z małym uczniem: opis, opowiadanie
ustne i pisemne, list, pamiętnik, dowolna praca twórcza.
Działania towarzyszące edukacji literacko-językowej: plastyczne, muzyczne
i inne.
Gazetka klasowa i szkolna jako narzędzie motywacji

Zajęcia kierowane są do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy pragną
Informacje dodatkowe pracować ze swoimi uczniami w sposób niekonwencjonalny, wykorzystując
ciekawe i różnorodne formy pracy
Organizator

Anna Drzewiecka, a.drzewiecka@lcdnikp.elodz.edu.pl – doradca metodyczny
edukacji wczesnoszkolnej
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EDUKACJA HUMANISTYCZNA I ARTYSTYCZNA
63.
Temat Akademia Młodego Humanisty
Adresaci nauczyciele języka polskiego oraz uczniowie szkół podstawowych
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 20 dla jednej szkoły (przewidziano udział czterech szkół)
Planowany termin
październik 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji



Treści

Tworzenie rozprawki jako aktywność kształtująca i integrująca wiele
kompetencji uczących się.
Spotkania z lekturami na lekcjach języka polskiego:
–
„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza metodą lekcji odwróconej,
–
„Ziele na kraterze” Melchiora Wańkowicza metodą tekstu
przewodniego,
–
„Mały Książę” metodą sześciu kapeluszy de Bono,
–
„Hobbit, czyli tam i z powrotem” – autorską metodą słuchowo-wyobrażeniowego odbioru tekstu

Warsztaty prowadzone będą w formie mieszanej: stacjonarnie i online.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w zajęciach oraz
pakiet materiałów wspierających.
Podczas 20-godzinnych zajęć ich uczestnicy będą pracować z tekstami lektur
Informacje dodatkowe szkolnych oraz redagować teksty argumentacyjne i opowiadania twórcze.
Warsztaty (5 spotkań po 4 godziny, co 2 tygodnie) odbywać się będą
w siedzibie szkoły zgłaszającej swój udział w zajęciach.
W warsztatach biorą udział uczniowie wraz z nauczycielami. Istnieje
możliwość dostosowania wyboru lektur do potrzeb grupy warsztatowej
Organizator Beata Wielkopolan, b.wielkopolan@lcdnikp.elodz.edu.pl
64.
Temat Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach
języka polskiego
Adresaci nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 40
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji



Treści



Specyfika funkcjonowania językowego i poznawczego ucznia
z trudnościami w uczeniu się.
Strategie stosowania języka uniwersalnego w kierowaniu procesami
uczenia się ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Metodyka nauczania - uczenia się ucznia ze SPE w zakresie pracy
z tekstem.
Ocenianie wspierające proces uczenia się uczniów ze SPE
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Warsztaty realizowane będą w formie mieszanej: stacjonarnie i online.
Uczestnicy otrzymają materiały wspierające w postaci: przykładowych
Informacje dodatkowe scenariuszy zajęć z dostosowaniami dla uczniów ze SPE i prezentacji sposobów
modyfikacji treści programowych oraz dokumentowania pracy z uczniem
ze SPE. Współpraca z Ewą Sztombką i Danutą Górecką.
Organizator Beata Wielkopolan, b.wielkopolan@lcdnikp.elodz.edu.pl
65.
Praca z uczniem zdolnym. Jak pracować z uczniem przygotowującym
Temat się do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz innych konkursów
polonistycznych?
Adresaci nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych
Rodzaj formy konsultacje grupowe
Liczba godzin 20
Planowany termin
listopad 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji




Treści





Metody pracy z uczniem zdolnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na metody i techniki coachingowe.
Formułowanie informacji zwrotnej o postępach ucznia.
Zadania z zakresu kształcenia językowego.
Analiza i interpretacja utworu literackiego.
Analiza i interpretacja porównawcza.
Wymagania konkursowe dotyczące wypowiedzi argumentacyjnej.
Przygotowanie ucznia do wypowiedzi ustnej.
Towarzyszenie uczniowi w przygotowaniach do konkursu: „Wędrówki
z ortografią” oraz konkursów filmoznawczych

Informacje dodatkowe Współpraca z Ewą Sztombką i Danutą Górecką
Organizator Beata Wielkopolan, b.wielkopolan@lcdnikp.elodz.edu.pl
66.
Temat

Jak zachęcić uczniów do czytania lektur? Inspiracje do twórczych strategii
pracy z tekstami lektur

Adresaci nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 20
Planowany termin
październik 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści 

Strategie pracy z tekstem stymulujące procesy uczenia się ucznia oraz
motywujące do czytania lektur.
Metody pracy z tekstem literackim na lekcjach języka polskiego angażujące
uczącego się (zasady myślografii, metoda lapbooka, praca z tekstem
literackim według reguł escape roomu, elementy coachingu)

Warsztaty przeprowadzone zostaną w formie mieszanej: stacjonarnie
Informacje dodatkowe i online. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia i materiały wspierające: pakiety
edukacyjne, opracowania multimedialne
Organizator Beata Wielkopolan, b.wielkopolan@lcdnikp.elodz.edu.pl
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67.
Temat

Mediacja szkolna, pracownicza, rówieśnicza, rodzinna jako najlepsza
forma rozwiązywania konfliktów

Adresaci zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy, wychowawcy wszystkich typów szkół
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 20
Planowany termin
listopad 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji



Treści 




Przyczyny, formy, przebieg i funkcje konfliktów.
Sytuacje konfliktowe i kryzysowe jako szansa rozwoju i budowania
wspólnoty, społeczności szkolnej.
Mediacja jako uniwersalna kompetencja społeczna.
Podstawy konstruktywnej komunikacji.
Zasady i techniki mediacji.
Etapy mediacji

Warsztaty przeprowadzone zostaną w formie mieszanej: stacjonarnie
Informacje dodatkowe i online. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia i materiały wspierające: pakiety
edukacyjne, prezentacje multimedialne
Organizator Beata Wielkopolan, b.wielkopolan@lcdnikp.elodz.edu.pl
68.
Temat Jak doskonalić kompetencje językowe uczniów szkoły ponadpodstawowej?
Adresaci nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadpodstawowych
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 16
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści 



Wpływ przemian cywilizacyjnych na zmiany w stosowaniu języka.
Wykorzystanie środków językowych w realizowaniu funkcji języka.
Szablony językowe.
Gry językowe.
Prezentacja dobrych praktyk z zakresu edukacji językowej

Informacje dodatkowe Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia
Organizator

Ewa Sztombka, sztombkae@wp.pl, e.sztombka@lcdnikp.elodz.edu.pl,
współpraca: Danuta Górecka, pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego

69.
Temat Jak analizować i interpretować teksty kultury?
Adresaci nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadpodstawowych
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 20
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji


Treści 


Język sztuk (malarstwo, rzeźba, plakat, architektura).
Metody analizy i interpretacji tekstów kultury.
Nowe lektury w podstawie programowej języka polskiego
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Informacje dodatkowe Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia
Organizator

Ewa Sztombka, sztombkae@wp.pl, e.sztombka@lcdnikp.elodz.edu.pl,
współpraca: Danuta Górecka, Muzeum Sztuki w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

70.
Temat Modelowanie edukacji filozoficznej w praktyce szkolnej
Adresaci nauczyciele zainteresowani edukacją filozoficzną
Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego i konsultacje grupowe
Liczba godzin 30
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r. (raz w miesiącu)
realizacji



Treści



Redagowanie materiałów wspierających dla nauczycieli i uczniów
z zakresu edukacji filozoficznej (artykuły, scenariusze zajęć, zadania).
Przygotowanie konkursów z zakresu edukacji filozoficznej dla uczniów
szkół Łodzi i województwa łódzkiego.
Opracowanie własnych programów kształcenia z zakresu filozofii i etyki.
Prowadzenie zajęć dla uczniów i nauczycieli w ramach Młodzieżowej
Akademii Filozoficznej

W pracach zespołu mogą uczestniczyć nauczyciele zainteresowani edukacją
Informacje dodatkowe filozoficzną z Łodzi i województwa łódzkiego. Uczestnicy warsztatów
otrzymają zaświadczenia
Ewa Sztombka, sztombkae@wp.pl, e.sztombka@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Organizator współpraca: Bogusław Maryniak i Zbigniew Zdunowski (liderzy Młodzieżowej
Akademii Filozoficznej), pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego
71.
Temat Praca z uczniem uzdolnionym humanistycznie
Adresaci nauczyciele języka polskiego
Rodzaj formy konsultacje grupowe dla uczniów i nauczycieli
Liczba godzin 20
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – marzec 2021 r.
realizacji



Treści



Popularyzowanie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w środowisku
łódzkich nauczycieli szkół ponadpodstawowych.
Analiza regulaminu i wymagań konkursowych na poszczególnych etapach
Olimpiady.
Omówienie zadań konkursowych z lat ubiegłych.
Jak przygotować uczniów zainteresowanych Olimpiadą do testu
językowego, wypowiedzi argumentacyjnych, interpretacji wiersza?

Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim (prof. Krystyną Pietrych oraz
Informacje dodatkowe prof. Beatą Burską-Ratajczyk) oraz Komitetem Okręgowym i Komitetem
Głównym OLiJP (dla uczniów szkół ponadpodstawowych)
Danuta Górecka, d.gorecka@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 512-354-482,
Organizator współpraca: Ewa Sztombka, sztombkae@wp.pl,
e.sztombka@lcdnikp.elodz.edu.pl
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72.
Temat Zespół Nauczycieli – Liderów Edukacji Filmowej
Adresaci nauczyciele zainteresowani edukacją filmową
Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego
Liczba godzin 25
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r. (raz w miesiącu)
realizacji





Treści



Współorganizacja Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy
o Filmie i Mediach „FILMOWE ŁÓDZKIE. FILMOWE REGIONY
POLSKI” adresowanego do uczniów starszych klas szkół podstawowych.
Wdrażanie projektu „Filmowe Pogotowie Wychowawcze”.
Cykliczne spotkania Zespołu nauczycieli – liderów edukacji filmowej.
Tematy spotkań:
–
Film animowany w edukacji humanistycznej;
–
Teksty audiowizualne na lekcjach języka polskiego w szkole
podstawowej i ponadpodstawowej;
–
Metody i techniki pracy sprzyjające edukacji filmowej.
Tworzenie materiałów wspierających w postaci konspektów, scenariuszy
zajęć, przykładowych zadań, analiz filmoznawczych publikowanych
na stronie internetowej: edukacjafilmowa.pl

Współpraca z Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej i pracownikami
Informacje dodatkowe ŁCDNiKP zainteresowanymi wdrażaniem edukacji filmowej – Iwoną Filipowicz
(doradca metodycznym) oraz Beatą Wielkopolan (konsultantem)
Organizator Danuta Górecka, d.gorecka@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 512-354-482
73.
Temat Film w pracy nauczyciela polonisty – przewodnik praktyczny (część 1.)
Adresaci

nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych zainteresowani edukacją
filmową

Rodzaj formy kurs metodyczny (online)
Liczba godzin 25
Planowany termin
I semestr roku szkolnego 2020/2021
realizacji





Treści






Dlaczego film, czyli o korzyściach płynących z wykorzystania filmu w edukacji.
Podstawa programowa a edukacja filmowa.
Przykłady realizacji wybranych wymagań podstawy programowej
z wykorzystaniem filmu.
Gdzie szukać filmów z legalnych źródeł oraz materiałów wpierających
z zakresu edukacji filmowej.
Jak wzbogacić własną i uczniowską wiedzę o filmie?
Jak pracować z filmem w szkole? Wybrane metody i formy pracy
przydatne w edukacji filmowej.
Projektowanie zajęć (również zdalnych) oraz ćwiczeń z wykorzystaniem
filmu. Prezentacja przykładowych propozycji.
TIK w edukacji filmowej

Informacje dodatkowe Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia oraz pakiet materiałów wspierających
Danuta Górecka, d.gorecka@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 512-354-482,
Organizator we współpracy z Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej (Dorotą Gołębiowską
i Martą Kasprzak)
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74.
Temat
Adresaci

Film w pracy nauczyciela polonisty – przewodnik praktyczny
(część 2.)
nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych zainteresowani edukacją
filmową

Rodzaj formy kurs metodyczny (online)
Liczba godzin 25
Planowany termin
I semestr roku szkolnego 2020/2021
realizacji




Treści 




Propozycje zajęć z wykorzystaniem filmu fabularnego, dokumentalnego
i animowanego.
Bryk z literatury? Filmowe adaptacje na lekcjach języka polskiego.
Filmowy projekt edukacyjny w praktyce szkolnej – propozycje i inspiracje.
Film na zajęciach wychowawczych.
Scenariusz na podstawie lektury lub na własnego pomysłu.
Opowiadanie (twórcze, odtwórcze), opis (postaci, przeżyć wewnętrznych,
sytuacji), charakterystyka, przemówienie.
Tekst o charakterze argumentacyjnym (klasy IV-VI), rozprawka
(klasy VII-VIII).
Recenzja i wywiad

Informacje dodatkowe Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia oraz pakiet materiałów wspierających
Danuta Górecka, d.gorecka@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 512-354-482,
Organizator we współpracy z Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej (Dorotą Gołębiowską
i Martą Kasprzak)
75.
Temat

Wracamy do szkoły i mówimy po niemiecku. Zadania kształtujące
umiejętność mówienia

Adresaci nauczyciele języków obcych
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 30
Planowany termin
wrzesień – grudzień 2020 r.
realizacji
Treści Typy zadań kształtujących umiejętność mówienia w języku obcym
Informacje dodatkowe

Koncepcja warsztatów zakłada stworzenie scenariuszy zajęć z uwzględnieniem
zadań komunikacyjnych

Organizator Ewa Ciemnicka, eciemnicka@wckp.lodz.pl, e.ciemnicka@lcdnikp.elodz.edu.pl
76.
Temat

Wykorzystanie utworów literackich w nauczaniu/uczeniu się języka
niemieckiego

Adresaci nauczyciele języka niemieckiego
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 20
Planowany termin
październik 2020 r. – styczeń 2021 r.
realizacji
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Treści
Informacje dodatkowe

Analiza, wybór i adaptacja do potrzeb dydaktycznych utworów literackich
przydatnych w procesie nauczania - uczenia się języka niemieckiego
Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia oraz pakiet materiałów
wspierających

Organizator Ewa Ciemnicka, eciemnicka@wckp.lodz.pl, e.ciemnicka@lcdnikp.elodz.edu.pl
77.
Temat Egzamin ósmoklasisty
Adresaci nauczyciele języków obcych
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 40
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – luty 2021 r.
realizacji

Treści 


Informacje dodatkowe

Analiza egzaminu ósmoklasisty.
Redagowanie przykładowych zadań egzaminacyjnych.
Tworzenie banku zadań i testów powtórzeniowych

Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia oraz pakiet materiałów
wspierających

Organizator Ewa Ciemnicka, eciemnicka@wckp.lodz.pl, e.ciemnicka@lcdnikp.elodz.edu.pl
78.
Temat

Harmonijny rozwój ucznia podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
z muzyki

Adresaci nauczyciele muzyki ze szkół podstawowych
Rodzaj formy konferencja metodyczna
Liczba godzin 3
Planowany termin
wrzesień 2020 r. (ostatni tydzień)
realizacji





Treści





Informacje dodatkowe
Organizator

Uczeń twórcą własnego rozwoju artystycznego.
Harmonijny rozwój ucznia, uwzględniający wszystkie obszary edukacji
muzycznej.
Kompetencje kluczowe w edukacji muzycznej.
Propozycje artystyczne i edukacyjne Filharmonii Łódzkiej w roku szkolnym
2020/2021.
Oferta doskonalenia Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego. Omówienie sposobów zdobywania informacji
o różnorodnych form doskonalenia planowanych w Centrum (zadania,
plany i współpraca z doradcą metodycznym muzyki).
Konkursy artystyczne i przedmiotowe w roku szkolnym 2020/2021 –
propozycje zadań, osoby odpowiedzialne, terminy, sprawy różne

Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia oraz pakiet materiałów
wspierających
Aldona Danielewicz-Malinowska,
a.danielewicz-malinowska@lcdnikp.elodz.edu.pl
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79.
Temat

Kreacje muzyczno-ruchowe z apaszkami, wstążkami, niekonwencjonalnymi
instrumentami i chusteczkami

Adresaci

nauczyciele muzyki, wychowania przedszkolnego, kształcenia wczesnoszkolnego
oraz inni zainteresowani

Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 5
Planowany termin
październik 2020 r. (część 1.), kwiecień 2021 r. (część 2.)
realizacji
Kreacje muzyczno-ruchowe z apaszkami, wstążkami, niekonwencjonalnymi
Treści instrumentami i chusteczkami do wybranych utworów muzyki klasycznej,
rozrywkowej i jazzowej
Warsztaty odbędą się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy
ul. Czajkowskiego 14. Uczestnicy przynoszą ze sobą własną apaszkę.
Informacje dodatkowe
Nauczyciele biorący udział w zajęciach otrzymają zaświadczenia
oraz pakiet materiałów wspierających
Organizator

Aldona Danielewicz-Malinowska,
a.danielewicz-malinowska@lcdnikp.elodz.edu.pl

80.
Temat Krzysztof Penderecki – rozmowy lusławickie
Adresaci

nauczyciele muzyki, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej
oraz inni zainteresowani nauczyciele

Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 5
Planowany termin
listopad 2020 r., marzec 2021 r.
realizacji



Treści




Życie i twórczość Krzysztofa Pendereckiego w pigułce.
Człowiek dwóch pasji: muzyki i ogrodów.
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.
Lusławickie ogrody.
Posłuchaj, zrozum i polub muzykę Pendereckiego.
Kreacje muzyczno-ruchowe do wybranych utworów kompozytora

Warsztaty odbędą się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy
Informacje dodatkowe ul. Czajkowskiego 14. Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia
oraz pakiet materiałów wspierających
Organizator

Aldona Danielewicz-Malinowska,
a.danielewicz-malinowska@lcdnikp.elodz.edu.pl

81.
Temat Polskie tańce narodowe w praktyce i teorii
Adresaci

nauczyciele muzyki, wychowania przedszkolnego, kształcenia
wczesnoszkolnego oraz inni zainteresowani

Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 5
Planowany termin
październik 2020 r.
realizacji
39



Treści



Krótka historia tańców polskich.
Polskie tańce narodowe w praktyce.
Internet źródłem inspiracji tanecznych
Kreacje ruchowe do wybranych tańców polskich

Warsztaty odbędą się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy
Informacje dodatkowe ul. Czajkowskiego 14. Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia
oraz pakiet materiałów wspierających
Organizator

Aldona Danielewicz-Malinowska,
a.danielewicz-malinowska@lcdnikp.elodz.edu.pl

82.
Temat Tańce obce w praktyce i teorii
Adresaci

nauczyciele muzyki, wychowania przedszkolnego, kształcenia
wczesnoszkolnego oraz inni zainteresowani

Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 5
Planowany termin
styczeń 2021 r.
realizacji


Treści



Krótka historia wybranych tańców obcych.
Tańce obce w praktyce.
Internet źródłem inspiracji tanecznych.
Kreacje ruchowe do wybranych tańców obcych

Warsztaty odbędą się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy
Informacje dodatkowe ul. Czajkowskiego 14. Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia
oraz pakiet materiałów wspierających
Organizator

Aldona Danielewicz-Malinowska,
a.danielewicz-malinowska@lcdnikp.elodz.edu.pl

83.
Temat

Jak rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego, by uniknąć problemów
w szkole?

Adresaci nauczyciele religii
Rodzaj formy konsultacja grupowa
Liczba godzin 5
Planowany termin
wrzesień 2020 r.
realizacji


Treści 



Konieczność ciągłego rozwoju zawodowego we współczesnej szkole.
Przepisy prawne regulujące awans zawodowy nauczyciela.
Umiejętność planowania swojego rozwoju zawodowego.
Realizacja zaplanowywanych działań.
Prezentacja dorobku zawodowego

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia
Organizator

ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl,
m.wojtasik@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 502-598-101
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84.
Temat Misyjny wymiar posługi katechetycznej
Adresaci nauczyciele religii
Rodzaj formy konsultacja grupowa
Liczba godzin 5
Planowany termin
wrzesień 2020 r.
realizacji


Treści 


Formy katechezy misyjnej.
Znaczenie katechezy szkolnej i parafialnej w przekazie misyjnym.
Różne formy duszpasterskie dla uczniów

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia
Organizator

ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl,
m.wojtasik@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 502-598-101

85.
Temat Oddziaływanie wychowawcy na wychowanka
Adresaci nauczyciele religii
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 5
Planowany termin
październik 2020 r.
realizacji


Treści 


Zasady ładu klasowego i sposoby jego ustalenia.
Metody interwencji w przypadku naruszenia dyscypliny.
Samowychowanie jako efekt ładu i dyscypliny

Informacje dodatkowe Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia
Organizator

ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl,
m.wojtasik@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 502-598-101

86.
Temat Psychologiczne podstawy wychowania w szkole
Adresaci nauczyciele religii
Rodzaj formy konsultacja grupowa
Liczba godzin 5
Planowany termin
październik 2020 r.
realizacji


Treści



Trudne sytuacje w szkole.
Priorytety wychowania.
Profilaktyka w szkole.
Zmiany w systemie wychowawczym

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia
Organizator

ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl,
m.wojtasik@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 502-598-101
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87.
Temat Memy w przekazie religijnym
Adresaci nauczyciele religii
Rodzaj formy konsultacja grupowa
Liczba godzin 5
Planowany termin
październik 2020 r.
realizacji


Treści 


Znaczenie memów w katechezie szkolnej.
Formy katechezy z wykorzystaniem memów.
Tworzenie konspektów lekcji z wykorzystaniem memów

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia
Organizator

ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl,
m.wojtasik@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 502-598-101

88.
Temat XXXI Olimpiada Teologii Katolickiej
Adresaci uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu Archidiecezji Łódzkiej
Rodzaj formy olimpiada
Liczba godzin 10
Planowany termin
listopad 2020 r. – marzec 2021 r.
realizacji


Treści 



Popularyzowanie myśli teologicznej wśród uczniów szkół
ponadpodstawowych.
Teologia jako istota myśli Bożej.
Sposoby pogłębiania wiedzy teologicznej.
Zasady udanej współpracy pomiędzy katechetami a uczniami

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w Olimpiadzie
Organizator

ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl,
m.wojtasik@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 502-598-101

89.
Temat Przemiana nauczyciela religii w czasie 100 lat diecezji łódzkiej
Adresaci nauczyciele religii
Rodzaj formy konferencja
Liczba godzin 8
Planowany termin
listopad 2020 r.
realizacji


Treści 


Nauczyciel katecheta w historii diecezji.
Uczeń w szkole katolickiej w okresie 100 lat diecezji łódzkiej.
Religia w szkole powszechnej.
Sytuacja ucznia z niepełnosprawnością w szkole w czasie 100 lat
diecezji łódzkiej

Informacje dodatkowe Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia
Organizator

ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl,
m.wojtasik@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 502-598-101
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90.
Temat Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym
Adresaci nauczyciele religii
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 10
Planowany termin
listopad 2021 r.
realizacji


Treści 


Zasady ładu klasowego i sposoby jego ustalenia.
Metody interwencji w przypadku naruszenia dyscypliny.
Samowychowanie jako efekt ładu i dyscypliny

Informacje dodatkowe Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia
Organizator

ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl,
m.wojtasik@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 502-598-101

91.
Temat Problemy i wyzwania katechezy młodzieży
Adresaci nauczyciele religii
Rodzaj formy konsultacja grupowa
Liczba godzin 5
Planowany termin
listopad 2020 r.
realizacji


Treści 



Informacje dodatkowe
Organizator

Kryzys autorytetu.
Poszukiwania autorytetów we współczesnym świecie.
Zagrożenia dla dzisiejszej młodzieży.
Wychowawcza rola szkoły.
Poszukiwanie nowych form oddziaływania wychowawczego

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego udział
w konsultacji
ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl,
m.wojtasik@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 502-598-101

92.
Temat Nowe metody pracy w katechezie specjalnej
Adresaci nauczyciele religii
Rodzaj formy konsultacja grupowa
Liczba godzin 5
Planowany termin
grudzień 2020 r.
realizacji


Treści



Aktywne i twórcze metody pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym
na katechezie.
Rola technik plastycznych, ruchowych, dyskusyjnych, twórczego myślenia,
tańców integracyjnych w katechezie specjalnej

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia
Organizator

ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl,
m.wojtasik@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 502-598-101
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93.
Temat

Nowa podstawa programowa dla katechetów i wprowadzenie nowych
podręczników szkolnych w Archidiecezji Łódzkiej

Adresaci nauczyciele religii
Rodzaj formy konsultacja grupowa
Liczba godzin 5
Planowany termin
luty 2021 r.
realizacji



Treści




Znaczenie nowej podstawy programowej w religii szkolnej.
Prezentacja nowych podręczników z wskazaniem metod pracy
rekomendowanych przez twórców podręczników.
Nowy schemat prowadzenia zajęć katechetycznych.
Sposoby włączenia grup parafialnych do procesu wychowawczego dzieci
i młodzieży

Informacje dodatkowe Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego udział w konsultacji
Organizator

ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl,
m.wojtasik@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 502-598-101

94.
Temat Rozwój zawodowy katechety
Adresaci nauczyciele religii
Rodzaj formy konsultacja grupowa
Liczba godzin 5
Planowany termin
kwiecień 2021 r.
realizacji


Treści



Konieczność ciągłego rozwoju zawodowego nauczyciela religii.
Przepisy prawne regulujące awans zawodowy nauczyciela.
Planowanie własnego rozwoju zawodowego.
Przygotowanie prezentacji dorobku zawodowego

Informacje dodatkowe Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego udział w konsultacji
Organizator

ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl,
m.wojtasik@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 502-598-101

95.
Katecheza sakramentalna osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Temat Przygotowanie do Komunii świętej i sakramentu bierzmowania według
nowej podstawy katechetycznej
Adresaci nauczyciele religii
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 5
Planowany termin
kwiecień 2021 r.
realizacji


Treści


Założenia katechezy specjalnej.
Terapeutyczno-rehabilitacyjny wymiar katechezy specjalnej.
Prezentacja podręczników do katechezy osób z niepełnosprawnością
intelektualną.
44



Zasady tworzenia indywidualnych programów i systemów oceniania dzieci
i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Informacje dodatkowe Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia
Organizator

ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl,
m.wojtasik@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 502-598-101

96.
Temat

Nowe metody i środki dydaktyczne oraz techniki przydatne w pracy
katechety

Adresaci nauczyciele religii
Rodzaj formy konsultacja grupowa
Liczba godzin 4
Planowany termin
maj 2021 r.
realizacji


Treści 


Nowoczesne środki dydaktyczne.
Potrzeba stosowania urządzeń mobilnych w procesie kształcenia.
Jak prawidłowo korzystać z wybranych środków dydaktycznych i urządzeń
mobilnych na lekcjach religii?
Wybrane techniki nauczania - uczenia się w pracy katechetycznej

Informacje dodatkowe Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego udział w konsultacji
Organizator

ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl,
m.wojtasik@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 502-598-101

97.
Temat Jak zorganizować konkurs?
Adresaci

nauczyciele – organizatorzy konkursów w szkołach wszystkich typów
i placówkach oświatowych

Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 9
Planowany termin
październik 2020 r.
realizacji




Treści





Informacje dodatkowe

Obowiązujące akty prawne dotyczące organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów.
Konkursy umiejętnościowe a szkolny system edukacji, dydaktyczne
i wychowawcze funkcje konkursów.
Klasyfikacja konkursów.
Układ działań związanych z organizacją konkursu.
Czynniki warunkujące powodzenie konkursu.
Dokumentowanie przebiegu konkursu – niezbędna dokumentacja
konkursowa (formalna i nieformalna), wzory dokumentacji formalnej,
analiza wybranych dokumentów.
Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych związanych z organizacją
konkursów

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma zaświadczenie oraz pakiet materiałów
wspierających

Organizator Elżbieta Bytniewska, e.bytniewska@lcdnikp.elodz.edu.pl
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98.
Temat Jak dokumentować przebieg konkursu?
Adresaci

nauczyciele – organizatorzy konkursów w szkołach wszystkich typów
i placówkach oświatowych

Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 9
Planowany termin
listopad – grudzień 2020 r.
realizacji



Treści 




Informacje dodatkowe

Obowiązujące akty prawne dotyczące organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów.
Konkursy umiejętnościowe a szkolny system edukacji, dydaktyczne
i wychowawcze funkcje konkursów, klasyfikacja konkursów.
Niezbędna dokumentacja konkursowa – formalna i nieformalna.
Układ działań związanych z organizacją konkursu.
Formalna dokumentacja konkursowa związana z projektowaniem,
realizacją i podsumowaniem konkursu (wzory dokumentów, analiza
przykładowej dokumentacji, struktura i zasady konstruowania dokumentów).
Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych związanych z organizacją
konkursów

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma zaświadczenie oraz pakiet materiałów
wspierających

Organizator Elżbieta Bytniewska, e.bytniewska@lcdnikp.elodz.edu.pl
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EDUKACJA CZYTELNICZA,
PROMOCJA BIBLIOTEK SZKOLNYCH
99.
Temat

XX Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych „Pokochaj czytanie” pod hasłem
„Jestem Łódź”

Adresaci nauczyciele bibliotekarze i uczniowie łódzkich szkół
Rodzaj formy konkursy
Liczba godzin 100
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – marzec 2021 r.
realizacji
Treści

Konkursy związane z czytelnictwem pod hasłem „Jestem Łódź” dla uczniów
wszystkich typów szkół

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator

Grażyna Bartczak-Bednarska, g.bartczak@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Barbara Langner, b.langner@lcdnikp.elodz.edu.pl

100.
Temat Integrator Czytelniczy
Adresaci nauczyciele bibliotekarze
Rodzaj formy kurs (kontynuacja)
Liczba godzin 20
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji


Treści 



Informacje dodatkowe

Teksty kultury i ich rodzaje w promocji czytelnictwa.
Aplikacje komputerowe i online jako trening kreatywności czytelników.
Gry i techniki zachęcające do czytania.
Multimedia w pracy z czytelnikiem.
Konkursy i imprezy czytelnicze

Kontynuacja kursu. Terminy warsztatów będą publikowane w „Informatorze
miesięcznym”. Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl

Organizator Grażyna Bartczak-Bednarska, g.bartczak@lcdnikp.elodz.edu.pl
101.
Temat Nowoczesna biblioteka szkolna
Adresaci nauczyciele bibliotekarze
Rodzaj formy warsztaty, konsultacje grupowe, fora, konferencje
Liczba godzin 80
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji
Treści




Standardy pracy biblioteki szkolnej.
Prawo biblioteczne.
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Informacje dodatkowe
Organizator

Media w bibliotece.
TIK w bibliotece.
Projekty edukacyjne w bibliotece.
Forum nauczycieli bibliotekarzy w Teams.
Pierwsze kroki w bibliotece szkolnej.
Office 365 i jego aplikacje w pracy bibliotekarza

Terminy spotkań będą publikowane w „Informatorze miesięcznym”.
Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Grażyna Bartczak-Bednarska, g.bartczak@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Barbara Langner, b.langner@lcdnikp.elodz.edu.pl

102.
Temat Biblioteka szkolna animatorem kultury
Adresaci nauczyciele bibliotekarze
Rodzaj formy warsztaty, konsultacje grupowe
Liczba godzin 30
Planowany termin
styczeń 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści 


Informacje dodatkowe
Organizator

Teksty kultury i ich rodzaje w promocji czytelnictwa.
Konkursy i imprezy czytelnicze na terenie miasta.
Współpraca z instytucjami kultury.
Kultura i sztuka w Łodzi i ich promocja wśród czytelników biblioteki
szkolnej

Terminy zajęć będą publikowane w „Informatorze miesięcznym”. Zgłoszenia
na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Grażyna Bartczak-Bednarska, g.bartczak@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Barbara Langner, b.langner@lcdnikp.elodz.edu.pl
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EDUKACJA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA
I POMIAR DYDAKTYCZNY
103.
Temat

Planowanie pracy w roku szkolnym 2020/2021 w kontekście nowej
podstawy programowej

Adresaci nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych
Rodzaj formy konferencja
Liczba godzin 3
Planowany termin
październik 2020 r.
realizacji


Treści

Informacje dodatkowe
Organizator




Wykorzystanie analizy wyników egzaminów zewnętrznych do planowania
i modyfikowania pracy dydaktycznej.
Diagnozowanie potrzeb w zakresie doradztwa.
Informacja o olimpiadzie i konkursach matematycznych

Informacja szczegółowa na stronie internetowej ŁCDNiKP – „Szybka informacja”.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia
Danuta Węgrowska, dwegrowska@op.pl, d.wegrowska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
tel. 600-467-171

104.
Temat

Konstruowanie przykładowych zadań egzaminacyjnych zgodnie z nową
podstawą programową po ośmioletniej szkole podstawowej

Adresaci nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych
Rodzaj formy warsztaty, seminarium, konsultacje grupowe
Liczba godzin 15
Planowany termin
październik – listopad 2020 r.
realizacji

Treści 


Propozycja zadań na egzamin ósmoklasisty.
Konstruowanie przykładowego arkusza egzaminacyjnego.
Tworzenie przykładowego klucza odpowiedzi

Szczegółowe informacje będą upowszechnione na stronie internetowej
Informacje dodatkowe ŁCDNiKP – „Szybka informacja” i w „Informatorach miesięcznych”.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia
Organizator

Danuta Węgrowska, dwegrowska@op.pl, d.wegrowska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
tel. 600-467-171

105.
Temat Wskazówki do pracy z uczniem uzdolnionym
Adresaci nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych
Rodzaj formy warsztaty, seminarium, konsultacje grupowe
Liczba godzin 12
Planowany termin
listopad – grudzień 2020 r.
realizacji
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Treści


Organizacja i planowanie pracy z uczniem przygotowującym się
do konkursów matematycznych.
Kryterialne ocenianie wybranych rozwiązań zadań konkursowych

Szczegółowe informacje będą upowszechnione na stronie internetowej
Informacje dodatkowe ŁCDNiKP – „Szybka informacja” i w „Informatorach miesięcznych”.
Nauczyciele otrzymają zaświadczenie o udziale w warsztatach
Organizator

Danuta Węgrowska, dwegrowska@op.pl, d.wegrowska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
tel. 600-467-171

106.
Temat Rola nauczyciela współczesnej szkoły
Adresaci nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Rodzaj formy seminarium
Liczba godzin 6
Planowany termin
październik 2020 r. – listopad 2021 r.
realizacji


Treści


Informacje dodatkowe
Organizator

Nowe role nauczyciela w procesie kształcenia, w kontekście wymagań
zawartych w podstawie programowej.
Różne formy oceniania umiejętności uczniów

Szczegółowe informacje będą upowszechnione na stronie internetowej
ŁCDNiKP – „Szybka informacja” i w „Informatorach miesięcznych”
Danuta Węgrowska, dwegrowska@op.pl, d.wegrowska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
tel. 600-467-171

107.
Temat Rozwijanie wyobraźni przestrzennej poprzez technikę origami i kirigami
Adresaci nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Rodzaj formy warsztaty, seminarium
Liczba godzin 20
Planowany termin
grudzień 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji


Treści 

Konstruowanie brył przestrzennych i figur płaskich z kartki papieru.
Tworzenie pomocy dydaktycznych do zajęć lekcyjnych z geometrii,
a także dekoracji świątecznych

Szczegółowe informacje będą upowszechnione na stronie internetowej
Informacje dodatkowe ŁCDNiKP – „Szybka informacja” i w „Informatorach miesięcznych”.
Nauczyciele otrzymają zaświadczenia o udziale w warsztatach
Organizator

Danuta Węgrowska, dwegrowska@op.pl, d.wegrowska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
tel. 600-467-171

108.
Temat Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR 2021”
Adresaci nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Rodzaj formy seminarium, konsultacje grupowe
Liczba godzin 50
Planowany termin
cały rok szkolny 2020/2021
realizacji
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Treści



Informacje dodatkowe
Organizator

Tworzenie regulaminu konkursu.
Tworzenie bazy szkół biorących udział w konkursie.
Udzielanie instrukcji kodowania kart odpowiedzi.
Przygotowanie testów i kart odpowiedzi dla szkół.
Omówienie i analiza wyników i zadań Konkursu „KANGUR 2021”
oraz zasad kodowania kart odpowiedzi uczniów

Szczegółowe informacje będą upowszechnione na stronie internetowej
ŁCDNiKP – „Szybka informacja” i w „Informatorach miesięcznych”
Danuta Węgrowska, dwegrowska@op.pl, d.wegrowska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
tel. 600-467-171

109.
Temat

Planowanie pracy w roku szkolnym 2020/2021 w kontekście podstawy
programowej

Adresaci nauczyciele fizyki ze szkół ponadpodstawowych
Rodzaj formy konferencja
Liczba godzin 3
Planowany termin
wrzesień 2020 r.
realizacji


Treści


Zaplanowanie pracy zespołów metodycznych i zadaniowych.
Prezentacja oferty doskonalenia zawodowego.
Informacja o proponowanych maturach próbnych dla klas III liceów
ogólnokształcących i IV klas techników

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają hasło dostępu do materiałów szkoleniowych
Organizator Andrzej Melson, a.melson@lcdnikp.elodz.edu.pl
110.
Temat Metody motywujące na lekcjach fizyki
Adresaci nauczyciele fizyki i przedmiotów przyrodniczych ze szkół ponadpodstawowych
Rodzaj formy

warsztaty, konsultacje grupowe, zajęcia modelowe z wykorzystaniem metod
motywujących

Liczba godzin w zależności od formy
Planowany termin
listopad 2020 r. – grudzień 2020 r.
realizacji
Treści





Rola gier dydaktycznych w kształceniu fizyki i przedmiotów przyrodniczych.
Funkcje gier i zabaw: motywacyjne, poznawcze, dydaktyczne,
wychowawcze.
Przykładowe gry i zabawy dydaktyczne

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w warsztatach
Organizator Andrzej Melson, a.melson@lcdnikp.elodz.edu.pl
111.
Temat

Opracowanie programu kształcenia i planów pracy dla nauczycieli
uczących fizyki w szkołach ponadpodstawowych (poziom podstawowy)

Adresaci nauczyciele fizyki ze szkół ponadpodstawowych
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 20
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Planowany termin
wrzesień 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji



Treści






Informacje dodatkowe

Interpretacja zapisów wynikających z podstawy programowej.
Konstruowanie celów szczegółowych i celów w języku ucznia do zajęć
edukacyjnych.
Konstruowanie scenariuszy zajęć dydaktycznych.
Formy zajęć lekcyjnych wykorzystujących metody motywujące uczniów
do uczenia się.
Wykorzystanie na zajęciach dydaktycznych tekstu przewodniego.
Opracowanie instrukcji do prowadzenia eksperymentów fizycznych

Szczegółowe informacje będą upowszechnione na stronie internetowej
ŁCDNiKP – „Szybka informacja” i w „Informatorach miesięcznych”

Organizator Andrzej Melson, a.melson@lcdnikp.elodz.edu.pl
112.
Temat

Budowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego dla uczniów uczących się
fizyki w szkołach ponadpodstawowych (poziom podstawowy)

Adresaci nauczyciele fizyki ze szkół ponadpodstawowych
Rodzaj formy konsultacje grupowe
Liczba godzin 20
Planowany termin
listopad 2020 r. – luty 2021 r.
realizacji


Treści 


Informacje dodatkowe

Podstawa programowa do poziomu podstawowego fizyki w szkole
ponadpodstawowej.
Doskonalenie umiejętności konstruowania zadań o charakterze
kształtującym i sumującym na sprawdziany.
Kryterialne ocenianie wybranych rozwiązań zadań

Szczegółowe informacje będą upowszechnione na stronie internetowej
ŁCDNiKP – „Szybka informacja” i w „Informatorach miesięcznych”

Organizator Andrzej Melson, a.melson@lcdnikp.elodz.edu.pl
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EDUKACJA PROZDROWOTNA
113.
Temat

Wdrażanie do praktyki szkolnej strategii opartej na metodach
zabawowych

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych
Rodzaj formy zajęcia modelowe
Liczba godzin 10
Planowany termin
listopad 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji


Treści 

Gry i zabawy strategią rozwoju motorycznego, społecznego
i emocjonalnego dzieci.
Doradztwo zawodowe na lekcjach wychowania fizycznego –
predyspozycje motoryczne niezbędne do wykonywania wybranych
zawodów

Informacje dodatkowe Nauczyciele będą mogli uczestniczyć w wybranych zajęciach
Organizator Ewa Sprawka, e.sprawka@lcdnikp.elodz.edu.pl
114.
Temat

Planowanie własnego rozwoju – konstruowanie planu rozwoju
zawodowego

Adresaci nauczyciele rozpoczynający staż zawodowy
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 5
Planowany termin
wrzesień 2020 r.
realizacji


Treści 


Wymagania i powinności w okresie stażu – analiza uregulowań prawnych.
Formułowanie zadań rozwojowych.
Struktura planu rozwoju zawodowego

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, zajęcia mogą być zorganizowane w kilku
Informacje dodatkowe grupach, w zależności od stopnia awansu zawodowego. Zajęcia będą
prowadzone w formie zdalnej – z wykorzystaniem aplikacji Teams
Organizator Ewa Sprawka, e.sprawka@lcdnikp.elodz.edu.pl
115.
Temat Zakończenie stażu – sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
Adresaci nauczyciele kończący staż zawodowy
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 5
Planowany termin
maj 2020 r.
realizacji


Treści 


Zakończenie stażu – terminy, dokumenty.
Zasady konstruowania sprawozdania za okres stażu.
Ocena dorobku zawodowego
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W przypadku dużej liczby zgłoszeń, zajęcia mogą być zorganizowane w kilku
Informacje dodatkowe grupach, w zależności od stopnia awansu zawodowego. Zajęcia będą
prowadzone w formie zdalnej – z wykorzystaniem aplikacji Teams
Organizator Ewa Sprawka, e.sprawka@lcdnikp.elodz.edu.pl
116.
Temat Koniec stażu i co dalej? – nauczyciel przed komisją
Adresaci nauczyciele kończący staż zawodowy
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 5
Planowany termin
czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści





Przygotowanie wniosku i dokumentacji o wszczęcie postępowania
egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego.
Prezentacja dorobku zawodowego.
Zadania nauczyciela przed komisją egzaminacyjną i kwalifikacyjną.
Przykłady pytań i odpowiedzi na podstawie wymagań niezbędnych
do uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego

W przypadku dużej liczby zgłoszeń zajęcia mogą być zorganizowane w kilku
Informacje dodatkowe grupach, w zależności od stopnia awansu zawodowego. Zajęcia będą
prowadzone w formie zdalnej – z wykorzystaniem aplikacji Teams
Organizator Ewa Sprawka, e.sprawka@lcdnikp.elodz.edu.pl
117.
Temat

Rozwijanie umiejętności zawodowych nauczycieli z krótkim stażem
zawodowym

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych
Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego działającego na zasadach sieci współpracy
Liczba godzin 20
Planowany termin
listopad 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji


Treści






Dokumentowanie działań związanych z realizacją procesu kształcenia,
zgodnie z uregulowaniami prawnymi.
Planowanie zajęć dydaktycznych – stawianie celów, dobór zadań, metod.
Ocenianie ucznia zgodnie z uregulowaniami prawnymi – planowanie
osiągnięć ucznia i zadań kontrolno-oceniających.
Dobór metod, form i środków dydaktycznych sprzyjających osiąganiu
celów lekcji.
Obserwacja i omówienie lekcji

Informacje dodatkowe O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń
Organizator Ewa Sprawka, e.sprawka@lcdnikp.elodz.edu.pl
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OPIEKA, WYCHOWANIE, PROFILAKTYKA
118.
Temat

Wychowanie – teren do zagospodarowania. Doskonalenie warsztatu pracy:
pedagoga, psychologa szkolnego oraz wychowawcy klasy

Adresaci pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy
Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego/spotkania edukacyjne rad pedagogicznych
Liczba godzin 20
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji



Treści




Diagnozowanie i planowanie pracy profilaktycznej.
Współpraca z instytucjami pomocowymi w ramach działań
wychowawczych i profilaktycznych.
Rozwiązywanie problemów wychowawczych – wczesna profilaktyka
zagrożeń.
Towarzyszyć w rozwoju

Informacje dodatkowe

Spotkania będą odbywać się zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami pedagogów
i psychologów

Organizator

Joanna Gruszczyńska, j.gruszczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78
wew. 230

Temat

WUS (warsztaty umiejętności społecznych) – kształtowanie umiejętności
społecznych

119.

Adresaci pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy świetlicowi, uczniowie
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 10
Planowany termin
październik 2020 r. – luty 2021 r.
realizacji


Treści



Rola i obowiązki lidera.
Wywieranie wpływu na innych.
Umiejętności potrzebne w kontakcie z innymi.
Ja – swój największy sprzymierzeniec

Informacje dodatkowe Warsztaty umiejętności dla zespołów klasowych
Organizator

Joanna Gruszczyńska, j.gruszczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78
wew. 230

120.
Temat

Środki komunikowania się masowego a zjawisko agresji i przemocy wśród
młodzieży

Adresaci pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele
Rodzaj formy warsztaty metodyczne
Liczba godzin 10
Planowany termin
styczeń – marzec 2021 r.
realizacji
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Treści 



Informacje dodatkowe
Organizator

Przekaz medialny w świetle teorii uczenia się agresji.
„Telewizyjny zespół odwrażliwienia”.
Zjawisko przemocy i agresji a aktywność multimedialna.
Zjawisko „happy slappingu”.
Pokolenie pochylonych głów

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. Istnieje możliwość
zorganizowania kolejnych edycji
Joanna Gruszczyńska, j.gruszczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78
wew. 230

121.
Temat Zadbaj o siebie – zaspokajanie potrzeb psychicznych
Adresaci zainteresowani nauczyciele
Rodzaj formy kurs metodyczny
Liczba godzin 10
Planowany termin
kwiecień – maj 2021 r.
realizacji


Treści 


Informacje dodatkowe
Organizator

Pochodzenie i zróżnicowanie potrzeb.
Styl zaspokojenia potrzeb.
Przyczyny i skutki niezaspokojenia potrzeb

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. Istnieje możliwość
zorganizowania kolejnych edycji
Joanna Gruszczyńska, j.gruszczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78
wew. 230

122.
Temat Psyche i soma, czyli rozumieć i mądrze pomagać
Adresaci zainteresowani nauczyciele
Rodzaj formy konferencje, seminaria, konsultacje grupowe
Liczba godzin 35
Planowany termin
październik 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji



Treści 




Problem depresji,
Fobie szkolne.
Stany lękowe.
Samobójstwa i samookaleczanie się.
Anoreksja i bulimia.
Otyłość i cukrzyca.
Traumy wczesnodziecięce

Każdy z tematów obejmuje jedno spotkanie. Zakres tematyczny realizowany
Informacje dodatkowe jest w ramach współpracy z Poradnią Zdrowia Psychicznego. Istnieje
możliwość poszerzenia treści w zależności od potrzeb
Organizator

Joanna Gruszczyńska, j.gruszczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78
wew. 230
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123.
Temat

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Praca z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Adresaci pedagodzy, psycholodzy, którzy zgłoszą chęć udziału w pracach zespołu
Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego
Liczba godzin 30
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji



Treści




Diagnoza, planowanie i dokumentowanie wsparcia dla uczniów o SPE.
Rozwiązania metodyczne i organizacyjne wspomagające udzielanie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Osoby/instytucje wspierające pracę pedagoga w organizacji pomocy
dla uczniów i ich rodzin.
Forum dobrych praktyk

Zaproszenie do udziału w pracach zespołu zostanie przesłane do szkół pocztą
elektroniczną. Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć udziału, wysyłając
Informacje dodatkowe informację na adres e-mail. Szczegółowa tematyka i terminy spotkań zespołu
zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami
pedagogów i psychologów
Organizator

Jolanta Trawczyńska Markiewicz, j.markiewicz@lcdnikp.elodz.edu.pl,
tel. 42 678-33-78 wew. 104

124.
Temat Akademia prawa
Adresaci

dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy zatrudnieni
w przedszkolach, szkołach różnego typu i placówkach

Rodzaj formy warsztaty metodyczne
Liczba godzin 25
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji



Treści





Źródła i rodzaje odpowiedzialności cywilnej w zawodzie nauczyciela.
Status funkcjonariusza publicznego.
Prawa i obowiązki rodziców a realizacja zadań wychowawczo-opiekuńczych
szkoły. Ingerencja we władzę rodzicielską.
Bezpieczeństwo uczniów – zakres odpowiedzialności rodziców i nauczycieli.
Formy i zasady współpracy kuratorów sądowych z nauczycielami.
Ryzykowne zachowania młodzieży a ustawa o postępowaniu w sprawach
nieletnich

Warsztaty organizowane są cyklicznie, we współpracy z Sądem Okręgowym
w Łodzi. Na każde spotkanie wymagane jest odrębne zgłoszenie. Informacja
Informacje dodatkowe o tematyce i terminach warsztatów będzie wysłana do szkół pocztą elektroniczną.
Osoby, które zgłoszą chęć udziału w warsztatach, otrzymają szczegółowe
informacje na wskazany przez siebie adres e-mail
Organizator

Jolanta Trawczyńska Markiewicz, j.markiewicz@lcdnikp.elodz.edu.pl,
tel. 42 678-33-78 wew. 104
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125.
Temat Wychowawczy dialog i współpraca z rodzicami
Adresaci zainteresowani nauczyciele, wychowawcy
Rodzaj formy warsztaty metodyczne
Liczba godzin 8
Planowany termin
październik 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji



Treści 



Zasady tworzenia klimatu sprzyjającego nawiązywaniu pozytywnych
relacji z rodzicami, opartych na zaufaniu i zaangażowaniu.
Sposoby przekazywania trudnych informacji o uczniu.
Współpraca z tzw. trudnym rodzicem – zasady komunikacji,
przełamywanie oporu i lęku, budowanie płaszczyzny porozumienia.
Podstawy komunikacji wspierającej.
Forum dobrych praktyk

Zaproszenie do udziału w warsztatach i terminy spotkań zostaną przesłane
Informacje dodatkowe do szkół pocztą elektroniczną. Osoby, które zgłoszą chęć udziału w warsztatach,
otrzymają szczegółowe informacje na wskazany przez siebie adres e-mail
Organizator

Jolanta Trawczyńska Markiewicz, j.markiewicz@lcdnikp.elodz.edu.pl,
tel. 42 678-33-78 wew. 104

126.
Temat
Adresaci

Klimat wychowawczy, czyli co sprzyja procesowi uczenia się i wychowania
w szkole
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy ze stażem pracy pedagogicznej
do dziesięciu lat

Rodzaj formy warsztaty metodyczne
Liczba godzin 16
Planowany termin
listopad 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści 


Czynniki wpływające na pozytywny klimat w szkole/klasie.
Autorytet wychowawcy – jak go budować?
Trudne sytuacje wychowawcze – profilaktyka i konstruktywne reagowanie

Zaproszenie do udziału w warsztatach i terminy spotkań zostaną przesłane
Informacje dodatkowe do szkół pocztą elektroniczną. Osoby, które zgłoszą chęć udziału w warsztatach,
otrzymają szczegółowe informacje na wskazany przez siebie adres e-mail
Organizator

Jolanta Trawczyńska Markiewicz, j.markiewicz@lcdnikp.elodz.edu.pl,
tel. 42 678-33-78 wew. 104

127.
Temat Akademia wychowawcy klasy
Adresaci

nauczyciele, wychowawcy zatrudnieni w szkołach różnego typu, którzy
od niedawna pełnią funkcje wychowawcy klasy lub przygotowują się do tej roli

Rodzaj formy warsztaty metodyczne
Liczba godzin 20
Planowany termin
wrzesień – listopad 2020 r.
realizacji
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Treści





Rola i zadania wychowawcy klasy.
Planowanie, dokumentowanie i ewaluacja pracy wychowawczej
i profilaktycznej w klasie.
Budowanie zespołu klasowego.
Efektywna komunikacja interpersonalna.
Klimat wychowawczy w klasie/szkole.
Reagowanie na trudne zachowania uczniów.
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Współpraca z rodzicami

Zaproszenie do udziału w warsztatach i terminy spotkań zostaną przesłane
Informacje dodatkowe do szkół pocztą elektroniczną. Osoby, które zgłoszą chęć udziału w warsztatach,
otrzymają szczegółowe informacje na wskazany przez siebie adres e-mail
Organizator

Jolanta Trawczyńska Markiewicz, j.markiewicz@lcdnikp.elodz.edu.pl,
tel. 42 678-33-78 wew. 104

128.
Temat Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów?
Adresaci nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy zatrudnieni w szkołach podstawowych
Rodzaj formy warsztaty metodyczne
Liczba godzin 20
Planowany termin
listopad 2020r. – marzec 2021 r.
realizacji


Treści 


Zasady współpracy z klasą.
Komunikacja z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze.
Zachowania buntownicze, prowokacyjne i demonstracyjne uczniów –
jak sobie z nimi radzić?
Szkolne procedury postępowania w sytuacjach trudnych

Zaproszenie do udziału w warsztatach i terminy spotkań zostaną przesłane
Informacje dodatkowe do szkół pocztą elektroniczną. Osoby, które zgłoszą chęć udziału w warsztatach,
otrzymają szczegółowe informacje na wskazany przez siebie adres e-mail
Organizator

Jolanta Trawczyńska Markiewicz, j.markiewicz@lcdnikp.elodz.edu.pl,
tel. 42 678-33-78 wew. 104

129.
Temat Sposób na skuteczną komunikację
Adresaci pedagodzy, psycholodzy, zainteresowani nauczyciele
Rodzaj formy warsztaty metodyczne
Liczba godzin 15
Planowany termin
październik 2020 r. – marzec 2021 r.
realizacji



Treści 




Skuteczne narzędzia porozumienia.
Techniki budowania i utrzymywania kontaktu.
Systemy reprezentacji.
Różnice w sposobie komunikowania się.
Intencja a interpretacja wypowiedzi.
Słuchanie jako ważny element komunikacji interpersonalnej.
Praktyczna diagnoza barier komunikacyjnych
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Zaproszenie do udziału w warsztatach i terminy spotkań zostaną przesłane
Informacje dodatkowe do szkół pocztą elektroniczną. Osoby, które zgłoszą chęć udziału w warsztatach,
otrzymają szczegółowe informacje na wskazany przez siebie adres e-mail
Organizator

Jolanta Trawczyńska Markiewicz, j.markiewicz@lcdnikp.elodz.edu.pl,
tel. 42 678-33-78 wew. 104

130.
Temat

Procesy wychowawcze w szkole. Doskonalenie warsztatu pracy pedagoga
i psychologa szkolnego

Adresaci pedagodzy, psycholodzy, którzy zgłoszą chęć udziału w pracach zespołu
Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego
Liczba godzin 20
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji





Treści




Diagnoza środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów.
Planowanie pracy wychowawczo-profilaktycznej.
Charakterystyka problemów wychowawczych.
Dokumentowanie działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Formy i metody pracy wychowawczo-profilaktycznej.
Współpraca szkoły z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań
wychowawczo-profilaktycznych.
Platforma wymiany doświadczeń – analiza przypadków zgłoszonych przez
pedagogów i psychologów szkolnych.
Forum dobrych praktyk

Zaproszenie do udziału w pracach Zespołu zostanie przesłane do szkół pocztą
elektroniczną. Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć udziału na adres
Informacje dodatkowe e-mail. Szczegółowa tematyka i terminy spotkań Zespołu zostaną ustalone
na pierwszym spotkaniu, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami pedagogów
i psychologów
Organizator

Jolanta Trawczyńska Markiewicz, j.markiewicz@lcdnikp.elodz.edu.pl,
tel. 42 678-33-78 wew. 104

131.
Temat Organizacja pracy pedagoga szkolnego w trakcie nauki na odległość
Adresaci wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy
Rodzaj formy warsztaty metodyczne
Liczba godzin 15
Planowany termin
wrzesień – grudzień 2020 r. (lub zgodnie z potrzebami)
realizacji


Treści 


Informacje dodatkowe

Realizacja zadań pedagoga szkolnego w czasie nauki zdalnej, zgodnie
z obowiązującymi aktami prawnymi.
Propozycje sposobów udzielania wsparcia i pomocy uczniom – studium
indywidualnych przypadków.
Budowanie współpracy z rodzicami uczniów

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. Istnieje możliwość
zorganizowania kolejnych edycji

Organizator Alan Lipczyński, a.lipczynski@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 230
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132.
Temat Budowanie motywacji uczniów do nauki w trakcie kształcenia na odległość
Adresaci wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy
Rodzaj formy warsztaty metodyczne
Liczba godzin 15
Planowany termin
październik 2020 r. – luty 2021 r.
realizacji


Treści 



Informacje dodatkowe

Charakterystyka problemu.
Wpływ środowiska rodzinnego i rówieśniczego.
Rola nauczyciela/wychowawcy/pedagoga w procesie budowania motywacji.
Praca z uczniem zdolnym/uczniem z deficytami.
Budowanie strategii działania

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. Istnieje możliwość
zorganizowania kolejnych edycji

Organizator Alan Lipczyński, a.lipczynski@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 230
133.
Temat

Udzielanie wsparcia uczniom podczas kształcenia na odległość –
organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Adresaci wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy
Rodzaj formy warsztaty metodyczne
Liczba godzin 15
Planowany termin
wrzesień – grudzień 2020 r. (lub zgodnie z potrzebami)
realizacji



Treści 



Informacje dodatkowe

Omówienie obowiązujących aktów prawnych dotyczących organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie kształcenia
na odległość.
Sposoby udzielania wsparcia dla uczniów z wykorzystaniem metod
i technik komunikacji na odległość.
Dokumentowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
uczniom.
Omówienie indywidualnych przypadków

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. Istnieje możliwość
zorganizowania kolejnych edycji

Organizator Alan Lipczyński, a.lipczynski@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 230
134.
Temat Budowanie strategii wsparcia dla ucznia znajdującego się w kryzysie
Adresaci wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy
Rodzaj formy warsztaty metodyczne
Liczba godzin 15
Planowany termin
styczeń – marzec 2021 r.
realizacji

Treści 


Charakterystyka problemu – siatka pojęciowa.
Zadania szkoły w budowaniu strategii wsparcia wobec ucznia w kryzysie.
Współpraca z rodzicami i poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
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Informacje dodatkowe

Interwencja kryzysowa – cele, rodzaje, etapy interwencji.
Opracowanie planu działania

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. Istnieje możliwość
zorganizowania kolejnych edycji

Organizator Alan Lipczyński, a.lipczynski@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 230
135.
Temat Mobbing szkolny wśród uczniów
Adresaci wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy
Rodzaj formy warsztaty metodyczne
Liczba godzin 15
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji



Treści




Informacje dodatkowe

Charakterystyka problemu.
Aspekty prawne.
Przyczyny zachowań mobbingowych.
Formy mobbingu.
Skuteczne sposoby interwencji.
Wewnątrzszkolna procedura antymobbingowa

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. Istnieje możliwość
zorganizowania kolejnych edycji

Organizator Alan Lipczyński, a.lipczynski@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 230
136.
Temat Hejting i mowa nienawiści wśród uczniów
Adresaci wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy
Rodzaj formy warsztaty metodyczne
Liczba godzin 15
Planowany termin
listopad 2020 r. – luty 2021 r.
realizacji


Treści 



Informacje dodatkowe

Charakterystyka problemu.
Reakcje uczniów na hejt i mowę nienawiści.
Skutki hejtu i mowy nienawiści.
Metody radzenia sobie z hejtem i mową nienawiści.
Sposoby przeciwdziałania hejtowi i mowie nienawiści

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. Istnieje możliwość
zorganizowania kolejnych edycji

Organizator Alan Lipczyński, a.lipczynski@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 230
137.
Temat Fonoholizm – problemowe używanie smartfona
Adresaci wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy
Rodzaj formy seminarium
Liczba godzin 15
Planowany termin
grudzień 2020 r. – marzec 2021 r.
realizacji
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Treści




Informacje dodatkowe

Charakterystyka problemu.
Czynniki sprzyjające.
Symptomy uzależnienia.
Skutki uzależnienia.
Skuteczne sposoby interwencji.
Jak szkoła może przeciwdziałać fonoholizmowi?

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. Istnieje możliwość
zorganizowania kolejnych edycji

Organizator Alan Lipczyński, a.lipczynski@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 230
138.
Temat Problemy adaptacyjne uczniów w środowisku szkolnym
Adresaci wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy
Rodzaj formy seminarium
Liczba godzin 15
Planowany termin
październik – listopad 2020 r.
realizacji



Treści

Informacje dodatkowe





Charakterystyka problemu.
Określenie czynników wpływających na adaptacje ucznia w nowym
środowisku szkolnym.
Skutki problemów adaptacyjnych.
Skuteczne strategie oddziaływań nauczycieli.
Zasady interwencji

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. Istnieje możliwość
zorganizowania kolejnych edycji

Organizator Alan Lipczyński, a.lipczynski@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 230
139.
Temat Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych
Adresaci wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy
Rodzaj formy warsztaty metodyczne
Liczba godzin 15
Planowany termin
marzec – maj 2021 r.
realizacji



Treści




Informacje dodatkowe

Przyczyny i znaczenie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży.
Ocena ryzyka używania środków psychoaktywnych przez uczniów.
Strategie oddziaływania.
Określenie czynników ryzyka i chroniących.
Zasady wczesnej interwencji.
Zadania profilaktyki uzależnień w szkole

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. Istnieje możliwość
zorganizowania kolejnych edycji

Organizator Alan Lipczyński, a.lipczynski@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 230
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140.
Temat Wykluczenie rówieśnicze w szkole
Adresaci wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy
Rodzaj formy warsztaty metodyczne
Liczba godzin 10
Planowany termin
grudzień 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji


Treści 



Informacje dodatkowe

Przyczyny wykluczenia.
Formy wykluczenia.
Fazy kryzysu.
Poziomy interwencji.
Rola wychowawcy

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. Istnieje możliwość
zorganizowania kolejnych edycji

Organizator Alan Lipczyński, a.lipczynski@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 230
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EDUKACJA INFORMATYCZNA
141.
Temat Weekend z Technologią Informacyjną
Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem
technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej

Rodzaj formy seminarium połączone z warsztatami
Liczba godzin 14
Planowany termin
16-17.10.2020 r. oraz marzec/kwiecień 2021 r.
realizacji




Treści




Szkoła w chmurze cyfrowej.
Organizacja zdalnego kształcenia.
Kształtowanie twórczego, logicznego i algorytmicznego myślenia.
Kodowanie i programowanie na każdym poziomie edukacyjnym.
Programowanie robotów.
Technologie informacyjne wspierające procesy dydaktyczne w różnych
obszarach kształcenia.
Projektowanie materiałów dydaktycznych

Zostały zaplanowane dwie edycje „Weekendu z Technologią Informacyjną”.
W zależności od stanu pandemii zostaną zorganizowane stacjonarnie lub zdalnie.
Informacje dodatkowe
Szczegółowa tematyka warsztatów będzie dostępna na stronie:
http://weekend.lodz.pl. Udział jest bezpłatny
Anna Koludo, a.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Organizator Lidia Aparta, l.aparta@lcdnikp.elodz.edu.pl,
współpraca: pracownicy Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych
142.
Temat Administrowanie szkolnym kontem Office 365
nauczyciele wszystkich typów szkół, którzy zostali wytypowani do pełnienia
Adresaci roli administratora szkolnego konta Office 365, a do tej pory nie uczestniczyli
w kursie
Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 8
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści


Usługi dostępne w Office 365.
Zakładanie, modyfikowanie i usuwanie konta pojedynczego użytkownika.
Globalne zakładanie kont użytkowników poprzez wykorzystanie plików csv
i skryptów

Informacje dodatkowe Kurs będzie uruchamiany po otrzymaniu zapotrzebowania ze szkół
Organizator

Lidia Aparta, l.aparta@lcdnikp.elodz.edu.pl,
współpraca: Tomasz Krupa, Michał Durkiewicz, Adam Cyrański
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143.
Temat
Adresaci

Notesy zajęć – projektowanie biblioteki zasobów edukacyjnych
i zarządzanie notesami uczniów w usłudze Teams
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych zainteresowani
wykorzystaniem usług Office 365 w zdalnej pracy dydaktycznej

Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 12
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji



Treści




Konfiguracja notesów zajęć w usłudze Teams.
Edycja notesu w aplikacji OneNote.
Projektowanie biblioteki zasobów edukacyjnych.
Projektowanie i publikowanie prezentacji Sway.
Metody udostępniania testów interaktywnych.
Zarządzanie notesami zajęć uczniów

Informacje dodatkowe Istnieje możliwość organizacji kursu w formie zdalnej
Organizator

Anna Koludo, a.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Lidia Aparta, l.aparta@lcdnikp.elodz.edu.pl

144.
Temat
Adresaci

Strategie dydaktyczne w kształceniu zdalnym poprzez wykorzystanie
usługi Teams pakietu Office 365
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych zainteresowani
organizacją zdalnego kształcenia

Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 15
Planowany termin
listopad 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści 



Założenie i konfiguracja zespołu w usłudze Teams.
Konstruktywizm w kształceniu zdalnym.
Dobór funkcjonalności usługi Teams do założonej strategii kształcenia.
Przygotowanie webinarium i jego prowadzenie.
Przygotowanie zadań dla uczniów i ich ocenianie

Informacje dodatkowe Istnieje możliwość organizacji kursu w formie zdalnej
Organizator

Anna Koludo, a.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Lidia Aparta, l.aparta@lcdnikp.elodz.edu.pl

145.
Temat Publikowanie treści multimedialnych w usłudze SWAY w Office 365
Adresaci

nauczyciele zainteresowani wykorzystaniem usług Office 365 w procesie
kształcenia

Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 12
Planowany termin
listopad 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji
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Treści





Scenariusz materiału dydaktycznego.
Przygotowanie graficznych materiałów źródłowych.
Archiwizacja materiałów źródłowych w usłudze OneDrive.
Tworzenie prezentacji multimedialnej za pomocą aplikacji SWAY.
Połączenie materiałów multimedialnych i interaktywnych.
Formy udostępniania prezentacji.
Praca zespołowa nad przygotowaniem prezentacji.
Publikowanie i upowszechnianie materiałów w Internecie

Informacje dodatkowe Udział w kursie jest bezpłatny
Organizator Anna Koludo, a.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl
146.
Temat Poczta i Kalendarz w Office 365
Adresaci nauczyciele przedszkoli
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 4
Planowany termin
październik 2020 r. – luty 2021 r.
realizacji


Treści



Konfiguracja programu pocztowego.
Tworzenie grup mailingowych.
Zarządzanie czasem przy pomocy aplikacji Kalendarz.
Współdzielenie kalendarza

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Dorota Wojtuś, d.wojtus@lcdnikp.elodz.edu.pl
147.
Temat Współdzielenie dokumentów w Word Online
Adresaci nauczyciele przedszkoli
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 4
Planowany termin
październik 2020 r. – marzec 2021 r.
realizacji


Treści



Tworzenie dokumentów w aplikacji Word Online.
Udostępnianie dokumentów do wspólnej edycji.
Udostępnianie dokumentów do wglądu.
Porządkowanie plików w OneDrive

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Dorota Wojtuś, d.wojtus@lcdnikp.elodz.edu.pl
148.
Temat Ankiety i formularze w pracy przedszkola
Adresaci dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 4
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Planowany termin
luty – maj 2021 r.
realizacji


Treści 


Projektowanie ankiet w aplikacji Forms.
Udostępnianie ankiety.
Zbieranie i analiza wyników ankiety

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Dorota Wojtuś, d.wojtus@lcdnikp.elodz.edu.pl
149.
Temat Bezpieczeństwo w sieci
Adresaci dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj formy spotkania edukacyjne rad pedagogicznych
Liczba godzin 2
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści 


Rodzaje zagrożeń.
Sposoby zapobiegania przemocy w sieci.
Organizacje wspierające w zakresie cyberprzemocy

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Dorota Wojtuś, d.wojtus@lcdnikp.elodz.edu.pl
150.
Temat Wykorzystanie technologii mobilnych w pracy dydaktycznej
Adresaci dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 4
Planowany termin
listopad 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści 


Sposoby wykorzystania smartfonów na lekcji.
Sposoby wykorzystania tabletów podczas zajęć.
Przegląd aplikacji mobilnych przydatnych podczas zajęć.
Projektowanie i przeprowadzanie testów z wykorzystaniem tabletów
lub smartfonów

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Dorota Wojtuś, d.wojtus@lcdnikp.elodz.edu.pl
151.
Temat Zakładanie profilu zaufanego
Adresaci

dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy administracyjni wszystkich typów szkół
i placówek edukacyjnych

Rodzaj formy konsultacje indywidualne lub grupowe
Liczba godzin 1
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Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji
Treści




Sposoby zakładania profilu zaufanego.
Indywidualne wsparcie podczas tworzenia profilu

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Dorota Wojtuś, d.wojtus@lcdnikp.elodz.edu.pl
152.
Temat

Wykorzystanie pakietu Office 365 do wspomagania procesu kształcenia
i zarządzania szkołą – Teams

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj formy spotkania edukacyjne rad pedagogicznych/warsztaty
Liczba godzin 4
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści 



Zakładanie zespołów i ich rodzaje.
Role członków zespołu.
Udostępnianie treści – praca na wspólnych dokumentach.
Praca z uczniem – tworzenie zadań.
Notesy uczniów

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Tomasz Krupa, t.krupa@lcdnikp.elodz.edu.pl
153.
Temat

Wykorzystanie pakietu Office 365 do wspomagania procesu kształcenia
i zarządzania szkołą – Stream

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 4
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści 


Tworzenie biblioteki filmów.
Przygotowanie filmów – edycja.
Udostępnianie filmów w usłudze Stream

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Tomasz Krupa, t.krupa@lcdnikp.elodz.edu.pl
154.
Wykorzystanie pakietu Office 365 do wspomagania procesu kształcenia
Temat i zarządzania szkołą. Logowanie w pracowniach z wykorzystaniem konta
Office, Office 365 ProPlus w konfiguracji Shared Computer Activation
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 4
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Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści 

Przyłączanie i odłączanie komputerów od domeny Office 365.
Pozyskiwanie i instalacja pakietu biurowego w konfiguracji Shared
Computer Activation

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Tomasz Krupa, t.krupa@lcdnikp.elodz.edu.pl
155.
Temat

Wykorzystanie pakietu Office 365 do wspomagania procesu kształcenia
i zarządzania szkołą. Tworzenie testów i ankiet w aplikacji Forms

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 4
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści 



Tworzenie testu\ankiety.
Rozgałęzienia.
Ustawienia testu\ankiety.
Publikowanie testu\ankiety.
Opracowanie i prezentacja wyników

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Tomasz Krupa, t.krupa@lcdnikp.elodz.edu.pl
156.
Temat OneDrive – dane w chmurze
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj formy spotkania edukacyjne rad pedagogicznych/warsztaty
Liczba godzin 4
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści 



OneDrive – organizacja plików.
Umieszczanie i korzystanie z plików w chmurze.
Udostępnianie plików – alternatywa dla wiadomości e-mail.
Praca na wspólnym udostępnionym dokumencie.
Synchronizacja plików w chmurze z folderem na dysku lokalnym komputera

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Tomasz Krupa, t.krupa@lcdnikp.elodz.edu.pl
157.
Temat Kodowanie w układzie dwójkowym
Adresaci nauczyciele informatyki ze szkół podstawowych
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 6
70

Planowany termin
grudzień 2020 r. – marzec 2021 r.
realizacji


Treści 


Kodowanie informacji.
Zapis liczb w układzie dwójkowym.
Wykonywanie działań arytmetycznych w układzie dwójkowym.
Scenariusze zajęć z zakresu kodowania z wykorzystaniem „Niezbędnika
kodowania”

Podczas warsztatów będzie wykorzystywany „Niezbędnik kodowania” –
zaprojektowany jako innowacja społeczna. W przypadku warsztatów zdalnych
Informacje dodatkowe
zostanie wykorzystany interaktywna wersja „Niezbędnika kodowania”. Udział
w warsztatach jest bezpłatny
Organizator

Anna Koludo, a.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Jarosław Koludo, j.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl

158.
Temat Zabawy z programowaniem
Adresaci

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele szkoły podstawowej
klas IV – VI

Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 12
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji



Treści 



Programowanie w podstawie programowej dla szkoły podstawowej.
Wprowadzenie do tematyki programowania bez komputera – programowanie
offline.
Stosowanie narzędzi wspomagających naukę programowania offline.
Stosowanie aplikacji wprowadzających w świat programowania (urządzenia
mobilne).
Zapoznanie z platformami edukacyjnymi do nauki programowania online

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Lidia Aparta, l.aparta@lcdnikp.elodz.edu.pl
159.
Temat Programowanie w Scratch 3.0
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 20
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji



Treści






Zapoznanie ze środowiskiem pracy – Scratch 3.0 online i offline.
Zapoznanie z portalem scratch.mit.edu – konto użytkownika, dostępne
narzędzia.
Tworzenie prostych programów – podstawowe bloki programu: Ruch,
Wygląd, Dźwięk, Pisak, Kontrola, Czujniki, Wyrażenia, Zmienne.
Sterowanie obiektem.
Tworzenie programów, gier edukacyjnych.
Tworzenie prostych gier komputerowych
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Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Lidia Aparta, l.aparta@lcdnikp.elodz.edu.pl
160.
Temat Programowanie robotów mBot
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 20
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji



Treści 




Zapoznanie ze środowiskiem pracy mBlockly (program oparty
na środowisku Scratch).
Zapoznanie z budową robota mBot.
Komunikowanie robota z PC w trybie Scratch i Arduino.
Stosowanie instrukcji sterujących ruchem robota.
Wykorzystanie czujników robota.
Tworzenie programów z wykorzystaniem podstawowego zestawu mBot

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Lidia Aparta, l.aparta@lcdnikp.elodz.edu.pl
161.
Temat Programowanie robotów Thymio
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 20
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji



Treści 




Zapoznanie ze środowiskiem pracy robota Thymio, VPL oraz środowiskiem
Scratch.
Zapoznanie z budową robota Thymio, wbudowane programy.
Komunikowanie robota z PC.
Stosowanie instrukcji sterujących ruchem robota.
Wykorzystanie czujników robota.
Tworzenie programów – zadania dla robota

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Lidia Aparta, l.aparta@lcdnikp.elodz.edu.pl
162.
Temat Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego
Adresaci uczniowie szkół podstawowych
Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 2 x 1 godz. (co drugi tydzień)
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji
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Treści






Zachęcanie dzieci i młodzieży do rozwijania uzdolnień informatycznych
oraz kreatywności w zakresie twórczego podejścia do rozwiązywanych
problemów.
Aktywizowanie uczniów uzdolnionych informatycznie.
Zachęcanie do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod
i narzędzi algorytmicznych.
Tworzenie programu komputerowego w języku Scratch 3.0.
Programowanie robotów mobilnych

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Lidia Aparta, l.aparta@lcdnikp.elodz.edu.pl
163.
Temat

Programowanie dla najmłodszych z wykorzystaniem gry edukacyjnej
Scottie Go

Adresaci nauczyciele szkół podstawowych
Rodzaj formy spotkania edukacyjne rad pedagogicznych, warsztaty
Liczba godzin 4
Planowany termin
październik 2020 r. – luty 2021 r.
realizacji



Treści




Cel gry – ścieżki międzyprzedmiotowe.
Wymagania sprzętowe, pobieranie i instalacja aplikacji.
Moduły gry.
Budowanie programu z klocków.
Skanowanie zbudowanego programu.
Wykonanie programu, poziomy poprawności wykonania

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Tomasz Krupa, t.krupa@lcdnikp.elodz.edu.pl
164.
Temat

Przygotowanie nauczycieli do wdrażania podstawy programowej –
programowanie w Baltie

Adresaci zainteresowani nauczyciele
Rodzaj formy spotkania edukacyjne rad pedagogicznych, warsztaty
Liczba godzin 4
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści



Tryby pracy.
Korzystanie i tworzenie banków.
Import grafiki.
Funkcje trybów „budowanie” i „czarowanie”

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Tomasz Krupa, t.krupa@lcdnikp.elodz.edu.pl
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165.
Temat

Przygotowanie nauczycieli do wdrażania podstawy programowej –
programowanie w Baltie

Adresaci zainteresowani nauczyciele
Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 8
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji




Treści





Tryby pracy, korzystanie i tworzenie banków.
Funkcje trybów „budowanie” i „czarowanie”.
Programowanie w trybie „nowicjusz”.
Programowanie zaawansowane.
Funkcje trybu „programowanie zaawansowany”.
Wykorzystanie scen w programie.
Stosowanie funkcji „while”, „if”.
Sterowanie postacią z klawiatury

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Tomasz Krupa, t.krupa@lcdnikp.elodz.edu.pl
166.
Temat

Wspieranie nauczycieli w tworzeniu warunków do bezpiecznego
korzystania z zasobów cyfrowych

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 4
Planowany termin
styczeń – maj 2021 r.
realizacji


Treści




Umiejętność wyszukiwania treści w otwartych zasobach, ich pobierania oraz
wykorzystywania w celach edukacyjnych.
Wyjście naprzeciw nowym wyzwaniom edukacyjnym – tworzenie własnych
zasobów na wolnych licencjach.
Budowanie relacji z uczniami i przestrzeganie zasad korzystania z wolnych
zasobów, przestrzeganie prawa autorskiego

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Sławomir Szaruga, s.szaruga@lcdnikp.elodz.edu.pl
167.
Temat Kultura w sieci
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani tematyką zajęć
Rodzaj formy kurs informatyczny
Liczba godzin 16
Planowany termin
listopad 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji
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Treści 



Prawo autorskie.
Wyszukiwanie informacji w sieci.
Przygotowanie materiałów graficznych.
Wędrówka w Google Earth w poszukiwaniu słynnych obiektów.
Projektowanie własnego bloga

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator

Jarosław Koludo, j.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl,
współpraca: Anna Koludo, a.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl

168.
Temat

Przygotowanie edukacyjnych materiałów dydaktycznych
z wykorzystaniem aplikacji dostępnych w chmurze obliczeniowej Google

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 8
Planowany termin
styczeń – marzec 2021 r.
realizacji



Treści 



Aktywizacja uczniów w procesie kształcenia.
Informatyczne narzędzia do przygotowania multimedialnych materiałów
dydaktycznych.
Usługi dostępne w chmurze Google.
Opracowanie własnych materiałów multimedialnych wspomagających
proces kształcenia.
Zespołowa realizacja dydaktycznych projektów autorskich

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Sławomir Szaruga, s.szaruga@lcdnikp.elodz.edu.pl
169.
Temat Przygotowanie materiałów graficznych
Adresaci nauczyciele zainteresowani komputerową obróbką grafiki
Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 12
Planowany termin
luty – czerwiec 2021 r.
realizacji



Treści




Kadrowanie obrazu.
Zmiana rozmiaru i rozdzielczości.
Modyfikacja kolorystyki, głębi ostrości, ostrości obrazu.
Edycja obrazu w warstwach.
Fotomontaże, kolaże.
Formaty zapisu obrazu

Kurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem darmowych programów
Informacje dodatkowe dostępnych online i możliwych do zainstalowania na lokalnym komputerze.
Udział w kursie jest bezpłatny
Organizator Anna Koludo, a.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl
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170.
Temat

Metody aktywizacji uczniów. Organizacja i prowadzenie zajęć z uczniem
uzdolnionym w ramach kształcenia pozaformalnego

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 4
Planowany termin
kwiecień – maj 2021 r.
realizacji



Treści



Identyfikowanie ucznia zdolnego.
Zajęcia w szkolnych kołach zainteresowań oraz placówkach
pozaszkolnych.
Konkursy wojewódzkie, ogólnopolskie i międzynarodowe.
Konferencje młodzieżowe

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Sławomir Szaruga, s.szaruga@lcdnikp.elodz.edu.pl
171.
Temat Konkurs informatyczny „Historia kodem zapisana”
Adresaci uczniowie szkół podstawowych
Rodzaj formy konkurs
Liczba godzin 8
Planowany termin
luty – maj 2021 r.
realizacji



Treści





Wykonanie programu, gry lub animacji w programie Scratch 3.0.
Zachęcanie do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod
i narzędzi informatycznych.
Rozwijanie umiejętności myślenia komputacyjnego.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych.
Rozwijanie umiejętności publicznego prezentowania autorskich programów

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://bit.do/konkurs_informatyczny
Organizator Lidia Aparta, l.aparta@lcdnikp.elodz.edu.pl
172.
Kurs dla uczniów uzdolnionych informatycznie w ramach Dziecięcej
Temat Akademii Młodych Twórców w powiązaniu z projektem Centrum
Mistrzostwa Informatycznego
Adresaci uczniowie szkół podstawowych
Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 2 x 1 godz. (co tydzień)
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści 


Aktywizowanie uczniów uzdolnionych informatycznie.
Rozwijanie umiejętności myślenia komputacyjnego.
Zajęcia w placówkach pozaszkolnych.
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Zachęcanie do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod
i narzędzi informatycznych.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Lidia Aparta, l.aparta@lcdnikp.elodz.edu.pl
173.
Temat Rodzic w sieci
Adresaci wychowawcy klas – szkoła podstawowa
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 16
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji




Treści 




Rodzaje zagrożeń i sposoby ich zapobiegania.
Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych.
Ochrona urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem.
Korzystanie z narzędzi kontroli rodzicielskiej na różnych urządzeniach.
Bezpieczne hasła.
Sposoby wyszukiwania informacji.
Baza legalnych źródeł, serwisy z darmowymi zasobami.
Zasoby edukacyjne wspierające działania wychowawcze związane
z bezpieczeństwem w sieci

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Lidia Aparta, l.aparta@lcdnikp.elodz.edu.pl
174.
Temat VIII Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie
Adresaci uczniowie szkół łódzkich
Rodzaj formy konferencja i warsztaty
Liczba godzin 6
Planowany termin
grudzień 2020 r.
realizacji


Treści






Zachęcanie młodzieży do rozwijania kreatywności w zakresie twórczego
podejścia do rozwiązywania problemów informatycznych.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych.
Aktywizowanie uczniów uzdolnionych informatycznie.
Przedstawianie autorskich rozwiązań problemów informatycznych.
Rozwijanie umiejętności publicznego prezentowania autorskich programów

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Sławomir Szaruga, s.szaruga@lcdnikp.elodz.edu.pl

77

175.
Temat

Kursy programowania dla uczniów uzdolnionych informatycznie
w ramach Akademii Młodych Twórców

Adresaci uczniowie szkół podstawowych
Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 2 x 1 godz. (co tydzień)
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści







Zachęcanie dzieci i młodzieży do rozwijania kreatywności w zakresie
twórczego podejścia do rozwiązywanych problemów.
Aktywizowanie uczniów uzdolnionych informatycznie.
Zachęcanie do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod
i narzędzi informatycznych.
Tworzenie programu komputerowego w języku Scratch 3.0.
Modelowanie 3D i programowanie robotów mobilnych.
Programowanie robotów mobilnych

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Sławomir Szaruga, s.szaruga@lcdnikp.elodz.edu.pl
176.
Zdalne kursy programowania w językach PHP, Python i administrowania
Temat systemem Linux oraz kurs stacjonarny z modelowania 3D w ramach
Twórczej Szkoły Komputerowej
Adresaci uczniowie szkół ponadpodstawowych
Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 2 x 1 godz. (co tydzień)
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści 


Aktywizowanie uczniów uzdolnionych informatycznie.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych.
Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.
Zachęcanie do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod
i narzędzi informatycznych

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Sławomir Szaruga, s.szaruga@lcdnikp.elodz.edu.pl
177.
Temat

Kurs dla dzieci w wieku 6-8 lat ramach Dziecięcej Akademii Młodych
Twórców

Adresaci dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych
Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 2 x 1 godz. (co tydzień)
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji
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Treści 


Aktywizowanie dzieci i uczniów uzdolnionych informatycznie.
Rozwijanie umiejętności myślenia komputacyjnego.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych.
Zachęcanie do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod
i narzędzi informatycznych.
Rozwijanie zainteresowań dotyczących rozwiązań technicznych
i umiejętności manualno-motorycznych uczniów

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Sławomir Szaruga, s.szaruga@lcdnikp.elodz.edu.pl
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TECHNIKA I WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE
178.
Temat

Planowanie działań nauczycieli techniki w zespołach innowacyjnych,
metodycznych i zadaniowych

Adresaci nauczyciele techniki
Rodzaj formy spotkanie zespołów metodycznych
Liczba godzin 3
Planowany termin
wrzesień 2020 r.
realizacji


Treści



Zainicjowanie pracy w zespołach.
Zaprezentowanie dobrych praktyk edukacyjnych.
Określenie celów i zadań.
Opracowanie harmonogramów spotkań

Spotkanie nauczycieli odbędzie się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej.
Zostaną powołani liderzy zespołów innowacyjnych, metodycznych
Informacje dodatkowe
i zadaniowych. W przypadku pracy zdalnej wykorzystana będzie aplikacja
Teams (Zespół nauczycieli techniki)
Barbara Preczyńska, b.preczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Organizator Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Krzysztof Makowski, k.makowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
179.
Temat

Od pomysłu do wytworu. Planowanie i realizacja praktycznych działań
technicznych

Adresaci nauczyciele techniki
Rodzaj formy konsultacje grupowe
Liczba godzin 4
Planowany termin
październik 2020 r.
realizacji


Treści



Kształcenie praktyczne – sposoby i formy realizacji (w tym w warunkach
epidemii).
Oferta Pracowni Edukacji Przedzawodowej dla uczniów – prezentacja
stacji dydaktycznych

Spotkanie nauczycieli odbędzie się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej.
Informacje dodatkowe W przypadku pracy zdalnej wykorzystana będzie aplikacja Teams
(Zespół nauczycieli techniki)
Organizator Barbara Preczyńska, b.preczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl
180.
Prace nad etapami projektowania działań z orientacji zawodowej.
Temat Rozpoczynamy VI edycję projektu „Modelowanie
szkolnymi/przedszkolnymi systemami orientacji zawodowej”
Adresaci nauczyciele techniki, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 4 x 2 godz.
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Planowany termin
październik – listopad 2020 r.
realizacji


Treści



Zapoznanie z treścią „Rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego”.
Praktyczne zastosowanie metody projektu.
Opracowanie harmonogramów działań.
Zaplanowanie poszczególnych etapów projektu w szkołach

Spotkanie nauczycieli odbędzie się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej
przy ul. Franciszkańskiej 137. Podczas warsztatów zostanie wypracowany
Informacje dodatkowe konkretny materiał do pracy przy realizacji szkolnych projektów. W przypadku
pracy zdalnej wykorzystana będzie aplikacja Teams (Zespół nauczycieli
ds. orientacji zawodowej)
Organizator

Barbara Preczyńska, b.preczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Aleksandra Proc, a.proc@lcdnikp.elodz.edu.pl

181.
Temat Kartka na Boże Narodzenie
Adresaci nauczyciele techniki, plastyki, świetlic i edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 4
Planowany termin
listopad 2020 r.
realizacji

Treści 


Prezentacja techniki wykonania kartki świątecznej.
Instruktaż wykonania.
Wykonanie i przygotowanie prezentacji prac

Spotkania nauczycieli odbędzie się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej.
Informacje dodatkowe Przewidywany jest zwrot kosztów za materiały. W przypadku pracy zdalnej
wykorzystana będzie aplikacja Teams (Zespół nauczycieli techniki)
Organizator Barbara Preczyńska, b.preczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl
182.
Temat

Konkurs Wiedzy Technicznej z wykorzystaniem aplikacji Forms
(eliminacje szkolne)

Adresaci nauczyciele techniki
Rodzaj formy spotkanie zespołu zadaniowego
Liczba godzin 4
Planowany termin
grudzień 2020 r.
realizacji


Treści



Planowanie i organizacja konkursu.
Analiza zadań konkursowych XVIII KWT.
Ewaluacja XVIII KWT.
Opracowanie zadań konkursowych przy użyciu aplikacji Forms

Spotkania nauczycieli odbędzie się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej.
Informacje dodatkowe W przypadku pracy zdalnej wykorzystana będzie aplikacja Teams
(Zespół nauczycieli techniki)
Organizator Barbara Preczyńska, b.preczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl
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183.
Temat

Wyznaczenie strategii działań Zespołu ds. orientacji zawodowej
i upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych

Adresaci nauczyciele techniki, przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj formy spotkanie zespołu innowacyjnego
Liczba godzin 4
Planowany termin
grudzień 2020 r.
realizacji
Treści




Przygotowanie prezentacji na stronę ŁCDNiKP.
Omówienie zasad pracy projektowej

Spotkanie odbędzie się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy
Informacje dodatkowe ul. Franciszkańskiej 137. W przypadku pracy zdalnej wykorzystana będzie
aplikacja Teams (Zespół nauczycieli ds. orientacji zawodowej)
Organizator

Barbara Preczyńska, b.preczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Aleksandra Proc, a.proc@cdnikp.elodz.edu.pl

184.
Temat Szkolny warsztat decoupage
Adresaci nauczyciele techniki, plastyki, świetlic i edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 4
Planowany termin
luty 2021 r.
realizacji


Treści 


Informacje dodatkowe
Organizator

Wykorzystanie materiałów do decoupage.
Poznanie techniki.
Projektowanie i tworzenie przedmiotów dekoracyjnych

Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 81. Przewidywana jest
odpłatność za materiały
Barbara Preczyńska, b.preczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Beata Bednarek – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 81

185.
Temat

Prezentowanie etapów projektu „Modelowanie szkolnymi/przedszkolnymi
systemami orientacji zawodowej”

Adresaci nauczyciele techniki, przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic
Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne, konsultacje grupowe
Liczba godzin 3/2
Planowany termin
styczeń – marzec 2021 r.
realizacji
Treści




Zaprezentowanie działań wypracowanych w ramach projektów.
Omówienie materiałów do publikacji

Informacje dodatkowe Spotkania odbędą się w szkołach lub online – z wykorzystaniem aplikacji Teams
Organizator

Barbara Preczyńska, b.preczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Aleksandra Proc, a.proc@cdnikp.elodz.edu.pl
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186.
Temat

Tworzenie bazy zadań konkursowych przy użyciu aplikacji Forms.
Prace Zespołu ds. uczniów uzdolnionych technicznie

Adresaci nauczyciele techniki
Rodzaj formy spotkanie zespołu zadaniowego
Liczba godzin 4
Planowany termin
styczeń 2021 r.
realizacji

Treści 


Opracowanie formy konkursu.
Propozycje zadań tekstowych od członków zespołu.
Powołania do prac w komisji konkursowej

Informacje dodatkowe Spotkanie odbędzie się online – z wykorzystaniem aplikacji Teams
Organizator Barbara Preczyńska, b.preczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl
187.
Temat Kreatywnie na Wielkanoc
Adresaci nauczyciele techniki, plastyki, świetlic, edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 4
Planowany termin
marzec 2021 r.
realizacji

Treści 


Planowanie i organizacja stanowiska pracy.
Prezentacja przykładowych projektów.
Tworzenie prac tematycznych z wykorzystaniem różnorodnych technik

Zajęcia odbędą się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy
Informacje dodatkowe ul. Franciszkańskiej 137. Tematyka związana z Wielkanocą.
Przewidywana jest odpłatność za materiały
Organizator Barbara Preczyńska, b.preczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl
188.
Temat Finał XIX Konkursu Wiedzy Technicznej
Adresaci uczniowie
Rodzaj formy konkurs
Liczba godzin 3
Planowany termin
marzec 2021 r.
realizacji
Uczestnicy rozwiązują zadania testowe – otwarte oraz projektowe, związane
z podstawą programową z techniki i wychowania komunikacyjnego.
Treści
W przypadku pracy zdalnej przygotowany zostanie test z wykorzystaniem
aplikacji Forms
Regulamin konkursu będzie dostępny od listopada 2020 r. na stronie:
konkursy.wckp.lodz.pl (w części poświęconej konkursom zawodowym).
Informacje dodatkowe
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przeprowadzenie eliminacji
szkolnych
Organizator Barbara Preczyńska, b.preczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl
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189.
Temat Podsumowanie XIX Konkursu Wiedzy Technicznej
Adresaci uczniowie – laureaci i finaliści konkursu
Rodzaj formy konsultacje
Liczba godzin 3
Planowany termin
maj 2021 r.
realizacji


Treści



Informacje dodatkowe

Omówienie zadań konkursowych.
Ewaluacja konkursu.
Rozdanie nagród i dyplomów.
Dyskusja na temat wyboru dalszej ścieżki kształcenia

Spotkanie odbędzie się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej. Miejsce i forma
podsumowania mogą ulec zmianie

Organizator Barbara Preczyńska, b.preczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl
190.
Temat Podsumowanie szkolnych działań projektowych o tematyce prozawodowej
Adresaci nauczyciele wdrażający projekt
Rodzaj formy seminarium
Liczba godzin 4
Planowany termin
maj – czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści






Podsumowanie VI edycji projektu „Modelowanie szkolnymi/przedszkolnymi
systemami orientacji zawodowej”.
Prezentacja działań wszystkich szkół.
Omówienie dokumentacji projektowej.
Wypracowanie wzoru kolejnej publikacji.
Wnioski do ewaluacji

Informacje dodatkowe Szkoły uczestniczące w projekcie oraz nauczyciele otrzymają podziękowania
Organizator

Barbara Preczyńska, b.preczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Aleksandra Proc, a.proc@lcdnikp.elodz.edu.pl

191.
Temat Od włókna do ubrania
Adresaci uczniowie
Rodzaj formy edukacyjne zajęcia pozaszkolne
Liczba godzin 4
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści



Informacje dodatkowe
Organizator

Prezentacja włókien.
Dzianina a tkanina.
Budowa i działanie maszyny do szycia.
Wykonanie aplikacji przy użyciu przyborów krawieckich

Zajęcia odbędą się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy
ul. Franciszkańskiej 137 w środy i piątki, terminy do uzgodnienia
Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Barbara Preczyńska, b.preczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl
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192.
Temat Tworzymy lekcję na Padlecie
Adresaci nauczyciele techniki i wszyscy zainteresowani
Rodzaj formy warsztaty online
Liczba godzin 3
Planowany termin
wrzesień 2020 r.
realizacji


Treści



Do czego służy Padlet i jak go wykorzystać?
Dodawanie i edycja postów i multimediów.
Ustawienia i udostępnianie Padletów.
Prezentacja przykładowych lekcji

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Rejestracja elektroniczna na stronie
Informacje dodatkowe internetowej ŁCDNiKP. Zajęcia online – z wykorzystaniem aplikacji Teams,
wymagany adres e-mail w domenie elodz.edu.pl
Organizator Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl
193.
Temat
Adresaci

Prace związane z organizacją i przebiegiem turnieju „Przygoda
z przepisami ruchu drogowego”
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zainteresowani pracą w Zespole
ds. wychowania komunikacyjnego

Rodzaj formy spotkania zespołów metodycznych
Liczba godzin raz w miesiącu
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – luty 2021 r.
realizacji



Treści



Informacje dodatkowe

Uszczegółowienie zadań zespołu.
Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji komunikacyjnej w I etapie
kształcenia.
Opracowanie regulaminu turnieju.
Praca nad zadaniami konkursowymi i kluczem odpowiedzi

Spotkania zespołu dobywać się będą cyklicznie w Szkole Podstawowej nr 2
lub online – z wykorzystaniem aplikacji Teams

Organizator Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl
194.
Temat Kształcenie zdalne z użyciem aplikacji Teams
Adresaci zainteresowani nauczyciele
Rodzaj formy warsztaty online
Liczba godzin 4
Planowany termin
wrzesień – październik 2020 r.
realizacji


Treści



Rodzaje zespołów, zakładanie zespołu.
Organizowanie spotkań, uprawnienia organizatora.
Tworzenie i przydzielanie zadań.
Tworzenie testów i sprawdzanie wyników
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Istnieje możliwość rozszerzenia treści o „Notesy zajęć”. Uczestnicy otrzymają
zaświadczenia. Rejestracja elektroniczna na stronie internetowej ŁCDNiKP.
Informacje dodatkowe
Zajęcia online – z wykorzystaniem aplikacji Teams, wymagany adres e-mail
w domenie elodz.edu.pl
Organizator Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl
195.
Temat Tworzenie testów online
Adresaci zainteresowani nauczyciele
Rodzaj formy warsztaty online
Liczba godzin 3
Planowany termin
październik 2020 r.
realizacji


Treści



Tworzenie testów i ankiet.
Multimedia w teście.
Dostosowanie ustawień testów.
Sprawdzanie wyników testów

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Rejestracja elektroniczna na stronie
Informacje dodatkowe internetowej ŁCDNiKP. Zajęcia online – z wykorzystaniem aplikacji Teams,
wymagany adres e-mail w domenie elodz.edu.pl
Organizator Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl
196.
Temat Jak zorganizować pracę z „Notesami zajęć”?
Adresaci zainteresowani nauczyciele
Rodzaj formy konsultacja grupowa
Liczba godzin 4
Planowany termin
październik – listopad 2020 r.
realizacji


Treści



Konfigurowanie „Notesów zajęć”.
Praca w aplikacji OneNote.
Sztuczki ułatwiające pracę.
Udostępnianie nagranych filmów z Microsoft Stream

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Rejestracja elektroniczna na stronie
internetowej ŁCDNiKP. Zajęcia online – z wykorzystaniem aplikacji
Informacje dodatkowe
Teams (wymagany adres e-mail w domenie elodz.edu.pl) lub stacjonarne –
w Szkole Podstawowej nr 109 przy ul. Pryncypalnej 74
Organizator Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl
197.
Temat Wychowanie komunikacyjne w szkole
Adresaci

nauczyciele techniki, koordynatorzy wychowania komunikacyjnego,
wychowawcy klas

Rodzaj formy konsultacje grupowe
Liczba godzin 3
Planowany termin
październik/listopad 2020 r.
realizacji
86



Treści



Co dalej z wychowaniem komunikacyjnym?
Zadania lidera wychowania komunikacyjnego.
Prawne aspekty dotyczące karty rowerowej.
Nowości w przepisach ruchu drogowego

Współpraca: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2, filia „Motodrom”,
Informacje dodatkowe Dariusz Rakowski – nauczyciel. Rejestracja elektroniczna na stronie
internetowej ŁCDNiKP
Organizator Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl
198.
Temat Sposoby na realizację pomysłów w aplikacji Sway
Adresaci zainteresowani nauczyciele
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 4
Planowany termin
listopad 2020 r.
realizacji


Treści 



Co można tworzyć za pomocą aplikacji Sway?
Poznanie scenariusza w aplikacji Sway.
Dodawanie obrazów, filmów i tekstów.
Tworzenie i dodawanie testów i ankiet.
Udostępnianie

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Rejestracja elektroniczna na stronie
internetowej ŁCDNiKP. Zajęcia online – z wykorzystaniem aplikacji
Informacje dodatkowe
Teams (wymagany adres e-mail w domenie elodz.edu.pl) lub stacjonarne –
w Szkole Podstawowej nr 109 przy ul. Pryncypalnej 74
Organizator Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl
199.
Temat

Papierowe składanki – wykorzystanie origami w rozwijaniu wyobraźni
przestrzennej i pojęć geometrycznych

Adresaci nauczyciele techniki, plastyki, świetlic szkolnych, edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 4
Planowany termin
listopad 2020 r.
realizacji


Treści





Planowanie i organizacja efektywnych zajęć z wykorzystaniem elementów
papieroplastyki.
Rola origami w rozwijaniu wyobraźni przestrzennej i utrwalaniu pojęć
geometrycznych.
Prezentacja przykładowych projektów wytwórczych.
Tworzenie kompozycji tematycznych

Warsztaty odbędą się w Szkole Podstawowej nr 23. Podczas zajęć uczestnicy
będą mieć możliwość zaprezentowania własnych prac wytwórczych.
Informacje dodatkowe
Nauczyciele otrzymają materiały wspierające oraz zaświadczenia.
Rejestracja elektroniczna na stronie internetowej ŁCDNiKP
Organizator

Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
współpraca: Renata Witczak
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200.
Temat Algorytmika i programowanie dla najmłodszych
Adresaci zainteresowani nauczyciele
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 6
Planowany termin
listopad – grudzień 2020 r.
realizacji



Treści


Zapoznanie się ze środowiskiem Scratch – praca w trybie online i offline.
Analiza zasobów portali wspierających naukę programowania.
Prezentacja ćwiczeń z algorytmiki.
Przygotowanie projektów do wykorzystania na lekcjach własnego
przedmiotu: tworzenie interaktywnych historyjek i animacji, zabawa
dźwiękami, tworzenie prostych gier komputerowych

Rejestracja elektroniczna na stronie internetowej ŁCDNiKP. Zajęcia odbędą się
w Szkole Podstawowej nr 109 przy ul. Pryncypalnej 74 lub online –
Informacje dodatkowe
z wykorzystaniem aplikacji Teams (wymagany adres e-mail w domenie
elodz.edu.pl). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia
Organizator Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl
201.
Temat Lepsze zrobione niż kupione – filcowe upominki
Adresaci nauczyciele techniki, plastyki, świetlic szkolnych
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 4
Planowany termin
grudzień 2020 r.
realizacji


Treści 


Prezentacja prac wykonanych różnymi technikami.
Charakterystyka materiałów stosowanych do kreatywnego rękodzieła.
Projektowanie i wykonywanie upominków z filcu

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Prace wykonane na warsztatach stają się
Informacje dodatkowe własnością autorów. Rejestracja elektroniczna na stronie internetowej
ŁCDNiKP. Planowana odpłatność za materiały: 10 PLN
Organizator Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl
202.
Temat Nauka programowania dla najmłodszych – Baltie
Adresaci zainteresowani nauczyciele
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 6
Planowany termin
styczeń 2020 r.
realizacji



Treści



Wprowadzenie do programu.
Tryby pracy programu.
Metodyka pracy z uczniami na lekcji.
Blok poleceń, pętle, wyświetlanie tekstu na ekranie, współrzędne,
komentarze, animacja.
Przykłady gier i zabaw wykorzystywanych do rozwiązywania problemów
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Rejestracja elektroniczna na stronie internetowej ŁCDNiKP. Zajęcia odbędą się
w Szkole Podstawowej nr 109 przy ul. Pryncypalnej 74 lub online –
Informacje dodatkowe
z wykorzystaniem aplikacji Teams (wymagany adres e-mail w domenie
elodz.edu.pl). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia
Organizator Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl
203.
Temat Budujemy obwody elektryczne
Adresaci nauczyciele techniki
Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne/konsultacja grupowa
Liczba godzin 3
Planowany termin
styczeń 2021 r.
realizacji


Treści



Ćwiczenia w konstruowaniu obwodów.
Wykorzystanie metod praktycznych na lekcjach techniki.
Omówienie przykładowych ćwiczeń z elektroniki i elektrotechniki.
Prezentacja zestawów z elektroniki i elektrotechniki

Zajęcia odbędą się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy
Informacje dodatkowe ul. Franciszkańskiej 137. Rejestracja elektroniczna na stronie internetowej
ŁCDNiKP
Organizator

Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Barbara Preczyńska, b.preczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl

204.
Temat XVIII Łódzki Turniej „Przygoda z przepisami ruchu drogowego”
Adresaci

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizujący zajęcia z wychowania
komunikacyjnego, koordynatorzy wychowania komunikacyjnego

Rodzaj formy konkurs
Liczba godzin 4
Planowany termin
luty 2021 r.
realizacji
Uczestnicy wykonują zadanie plastyczne, rozwiązują zadania zamknięte
związane z rozpoznawaniem budowy i wyposażenia roweru oraz omawianiem
Treści
znaczenia znaków drogowych i wyjaśnieniem zasad właściwego zachowania
się na drodze
Regulamin konkursu będzie dostępny od listopada 2020 r. na stronie:
konkursy.wckp.lodz.pl (w części poświęconej konkursom interdyscyplinarnym).
Informacje dodatkowe
Współpraca: Szkoła Podstawowa nr 2, PZMot Zarząd Okręgowy w Łodzi,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Organizator Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl
205.
Temat
Adresaci

Dziecko na drodze – wychowanie komunikacyjne w edukacji
wczesnoszkolnej
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizujący zajęcia z wychowania
komunikacyjnego

Rodzaj formy konsultacje grupowe
Liczba godzin 3
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Planowany termin
marzec 2021 r.
realizacji



Treści






Wychowanie komunikacyjne w podstawie programowej.
Przegląd pomocy i programów (w tym multimedialnych) do wychowania
komunikacyjnego.
Nowości w przepisach ruchu drogowego.
Współpraca szkół z instytucjami wspierającymi.
Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji komunikacyjnej w I etapie
kształcenia.
Prezentacja konkursów z wychowania komunikacyjnego

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz materiały wspierające
Organizator Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl
206.
Temat

Pytam, badam, sprawdzam, uczę się, czyli przegląd metod przydanych
na lekcjach techniki

Adresaci nauczyciele techniki
Rodzaj formy konsultacje grupowe
Liczba godzin 3
Planowany termin
marzec 2021 r.
realizacji
Treści




Dlaczego należy i warto stosować metody aktywizujące na lekcjach techniki?
Przykłady metod aktywizujących na lekcjach techniki i ich dobór

Uczestnicy spotkania otrzymają zaświadczenia oraz materiały wspierające.
Informacje dodatkowe Zajęcia odbędą się przy ul. Franciszkańskiej 137 lub online – z wykorzystaniem
aplikacji Teams.
Organizator Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl
207.
Temat

Praca z materiałami włókienniczymi, czyli kilka pomysłów na prace
z włóczki

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych, plastyki, świetlic szkolnych
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 4
Planowany termin
marzec 2021 r.
realizacji


Treści 


Przepis krok po kroku na wykonanie lalki z włóczki.
Prezentacja pomysłów na różne postacie z włóczki.
Tworzenie wybranej postaci

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz materiały wspierające.
Prace wykonane na warsztatach stają się własnością autorów.
Informacje dodatkowe
Rejestracja elektroniczna na stronie internetowej ŁCDNiKP.
Planowana odpłatność za materiały: 10 PLN
Organizator

Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
współpraca: Marta Januszewicz, Agnieszka Adamczyk
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208.
Temat

Z warsztatu pracy nauczyciela wychowania komunikacyjnego – przykłady
dobrych praktyk

Adresaci nauczyciele techniki i wychowania komunikacyjnego
Rodzaj formy konsultacja grupowa
Liczba godzin 3
Planowany termin
kwiecień 2021 r.
realizacji



Treści



Informacje dodatkowe

Działania profilaktyczne sprzyjające zwiększaniu bezpieczeństwa dzieci.
Realizacja zadań z wychowania komunikacyjnego w praktyce
edukacyjno-wychowawczej.
Prezentacja konkursów i imprez szkolnych.
Rola instytucji wspierających szkołę

Uczestnicy otrzymają materiały wspierające oraz zaświadczenia. Wszystkie
prezentowane działania będą opublikowane w czasopiśmie „Dobre Praktyki”

Organizator Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl
209.
Temat Wiosna w papierowych kompozycjach
Adresaci

nauczyciele techniki, plastyki, świetlic szkolnych i wszyscy zainteresowani
tematem

Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 4
Planowany termin
kwiecień/maj 2021 r.
realizacji
Treści





Prezentacja wzorów wykonanych techniką origami z kół.
Planowanie efektywnych zajęć z wykorzystaniem papieroplastyki,
wymiana doświadczeń.
Projektowanie i wykonywanie prac według wzoru oraz własnego pomysłu

Uczestnicy spotkania otrzymają zaświadczenia oraz materiały wspierające.
Rejestracja elektroniczna na stronie internetowej ŁCDNiKP. Zajęcia odbędą się
Informacje dodatkowe w Szkole Podstawowej nr 109 przy ul. Pryncypalnej 74 lub online –
z wykorzystaniem aplikacji Teams (wymagany adres e-mail w domenie
elodz.edu.pl)
Organizator Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl
210.
Temat E-nauczyciel – projektowanie ćwiczeń multimedialnych na lekcje
Adresaci nauczyciele techniki i wszyscy zainteresowani
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 6
Planowany termin
maj 2021 r.
realizacji


Treści



Przegląd narzędzi multimedialnych dla I i II etapu edukacyjnego.
Platformy do tworzenia multimedialnych narzędzi edukacyjnych.
Learning Apps – tworzenie interaktywnych gier i ćwiczeń na każdą lekcję.
Praca grupowa z wykorzystaniem wirtualnej tablicy Padlet
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Uczestnicy spotkania otrzymają zaświadczenia oraz materiały wspierające.
Rejestracja elektroniczna na stronie internetowej ŁCDNiKP. Zajęcia odbędą się
Informacje dodatkowe w Szkole Podstawowej nr 109 przy ul. Pryncypalnej 74 lub online –
z wykorzystaniem aplikacji Teams (wymagany adres e-mail w domenie
elodz.edu.pl)
Organizator Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl
211.
Temat Edukacja techniczna w szkole
Adresaci nauczyciele techniki i wychowania komunikacyjnego
Rodzaj formy spotkanie zespołów metodycznych
Liczba godzin 3
Planowany termin
czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści



Informacje dodatkowe
Organizator

Podstawa programowa a zajęcia techniki – opinie i wnioski.
Innowacyjne programy i metody kształcenia technicznego.
Analiza ofert wydawniczych.
Prezentacja osiągnięć nauczycieli techniki i wychowania komunikacyjnego

Zajęcia odbędą się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy
ul. Franciszkańskiej 137 lub online – z wykorzystaniem aplikacji Teams
Barbara Preczyńska, b.preczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl

212.
Temat Ręczna obróbka drewna
Adresaci uczniowie szkół podstawowych
Rodzaj formy edukacyjne zajęcia pozaszkolne
Liczba godzin 4
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści



Organizacja ręcznej obróbki drewna zgodnie z wymaganiami ergonomii.
Bezpieczne posługiwanie się narzędziami.
Wykonywanie czynności technologicznych.
Badanie predyspozycji zawodowych uczących się

Zajęcia odbędą się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy
Informacje dodatkowe ul. Franciszkańskiej 137 w środy i piątki, terminy do uzgodnienia.
Możliwe również zajęcia online – z wykorzystaniem aplikacji Teams
Organizator

Barbara Preczyńska, b.preczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl

213.
Temat

Wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych z materiałów
ceramicznych

Adresaci uczniowie szkół podstawowych
Rodzaj formy edukacyjne zajęcia pozaszkolne
Liczba godzin 4

92

Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści 



Informacje dodatkowe
Organizator

Organizacja stanowiska pracy.
Prezentacja technologii wytwarzania.
Zapoznanie z surowcem i materiałami.
Formowanie i modelowanie ręczne.
Zdobienie przedmiotów

Zajęcia odbędą się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy
ul. Franciszkańskiej 137 w środy i piątki, terminy do uzgodnienia
Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Barbara Preczyńska, b.preczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl

214.
Temat Montaż prostych obwodów elektrycznych
Adresaci uczniowie szkół podstawowych
Rodzaj formy edukacyjne zajęcia pozaszkolne
Liczba godzin 4
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści



Informacje dodatkowe
Organizator

Symbole elektryczne. Elementarny obwód elektryczny.
Łączenie obwodów szeregowych i równoległych.
Łączenie obwodów z wykorzystaniem rożnych odbiorników prądu.
Badanie obwodów prądu stałego

Zajęcia odbędą się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy
ul. Franciszkańskiej 137 w środy i piątki, terminy do uzgodnienia
Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Barbara Preczyńska, b.preczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl

215.
Temat Budowa modeli maszyn prostych
Adresaci uczniowie ze szkół podstawowych
Rodzaj formy edukacyjne zajęcia pozaszkolne
Liczba godzin 4
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji

Treści 


Informacje dodatkowe
Organizator

Wprowadzenie pojęcia maszyny prostej, podanie przykładów.
Budowanie maszyn prostych z gotowych zestawów zgodnie z instrukcją.
Wykonywanie doświadczeń sprawdzających działanie maszyn prostych

Zajęcia odbędą się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy
ul. Franciszkańskiej 137 w środy i piątki, terminy do uzgodnienia
Bożena Piekarska, b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Barbara Preczyńska, b.preczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl
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216.
Temat Montaż i uruchamianie układów elektronicznych
Adresaci uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych
Rodzaj formy edukacyjne zajęcia pozaszkolne
Liczba godzin 5
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści



Informacje dodatkowe

Funkcje podstawowych elementów elektronicznych.
Montaż i uruchamianie układów elektronicznych.
Zastosowania urządzeń elektronicznych.
Badanie predyspozycji manualno-motorycznych uczniów

Zajęcia odbędą się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy
ul. Franciszkańskiej 137 (terminy do uzgodnienia, z wyjątkiem poniedziałków)

Organizator Krzysztof Makowski, k.makowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
217.
Temat Zajęcia warsztatowe z elektrotechniki i obsługi miniobrabiarek szkolnych
Adresaci uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych
Rodzaj formy edukacyjne zajęcia pozaszkolne
Liczba godzin 5
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści 


Montaż układów domowej instalacji elektrycznej.
Obsługa miniobrabiarek – toczenie drewna.
Badanie predyspozycji manualno-motorycznych (zawodowych) uczniów

Zajęcia odbędą się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy
Informacje dodatkowe ul. Franciszkańskiej 137 w czwartki i piątki, przy udziale doradców z Ośrodka
Doradztwa Zawodowego
Organizator Krzysztof Makowski, k.makowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
218.
Temat Edukacja techniczna – przedzawodowa w szkole podstawowej
Adresaci nauczyciele techniki i wychowania komunikacyjnego
Rodzaj formy konferencja
Liczba godzin 3
Planowany termin
wrzesień 2020 r.
realizacji



Treści





Kształcenie techniczne w szkole podstawowej jako element edukacji
przedzawodowej.
Oferta doskonalenia nauczycieli techniki i wychowania komunikacyjnego.
Oferta edukacyjna w zakresie kształcenia praktycznego uczniów.
Oferta wsparcia zajęć z doradztwa zawodowego w szkole podstawowej.
Wychowanie komunikacyjne w szkole.
Konkursy techniczne, turnieje BRD i motoryzacyjne.
Współpraca z instytucjami wspierającymi edukację
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Konferencja odbędzie się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy
Informacje dodatkowe ul. Franciszkańskiej 137. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz materiały
wspierające
Organizator Krzysztof Makowski, k.makowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
219.
Temat Metodyka wychowania komunikacyjnego
Adresaci nauczyciele wychowania komunikacyjnego
Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 8
Planowany termin
październik 2020 r. (termin może ulec zmianie)
realizacji



Treści






Programy nauczania, przepisy, zarządzenia, literatura do wychowania
komunikacyjnego.
Psychologiczne uwarunkowania interpretacji przepisów ruchu drogowego
przez uczniów w różnym wieku.
Systemy wychowania komunikacyjnego.
Certyfikowanie umiejętności uczniów.
Tworzenie szkolnych modeli wychowania komunikacyjnego.
Rola i zadania lidera – koordynatora wychowania komunikacyjnego

Zajęcia odbędą się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy
ul. Franciszkańskiej 137. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz materiały
Informacje dodatkowe wspierające. Kurs organizowany przy współpracy z Kuratorium Oświaty
w Łodzi, policją i WORD, którzy prowadzą drugą część kursu
(8 dodatkowych godzin)
Organizator Krzysztof Makowski, k.makowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
220.
Temat

Przygotowanie nauczycieli do kształtowania umiejętności manualno-motorycznych uczniów

Adresaci nauczyciele techniki
Rodzaj formy konsultacje grupowe
Liczba godzin 3
Planowany termin
październik 2020 r.
realizacji



Treści



Informacje dodatkowe

Kształtowanie umiejętności manualno-motorycznych uczniów.
Wykorzystanie zestawów edukacyjnych na zajęciach praktycznych
dla uczniów.
Wykorzystanie miniobrabiarek szkolnych na lekcjach techniki.
Identyfikowanie predyspozycji zawodowych

Zajęcia odbędą się w pracowniach technicznych Pracowni Edukacji
Przedzawodowej przy ul. Franciszkańskiej 137

Organizator Krzysztof Makowski, k.makowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
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221.
Temat

Wspieranie uczniów uzdolnionych technicznie w przygotowaniu do udziału
w konkursach technicznych i motoryzacyjnych

Adresaci nauczyciele techniki
Rodzaj formy spotkanie zespołu metodycznego
Liczba godzin 4
Planowany termin
listopad 2020 r.
realizacji


Treści





Informacje dodatkowe

Wsparcie działań ukierunkowanych na udział uczniów uzdolnionych
technicznie w konkursach.
Analiza regulaminów konkursów.
Projektowanie konstrukcji technicznych przez uczniów na potrzeby
konkursów.
Doskonalenie techniki jazdy rowerem – wsparcie uczniów przez motodromy

Zajęcia odbędą się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy
ul. Franciszkańskiej 137

Organizator Krzysztof Makowski, k.makowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
222.
Temat

Wychowanie komunikacyjne w szkole – przegląd doświadczeń
po zmianach podstawy programowej

Adresaci nauczyciele wychowania komunikacyjnego
Rodzaj formy konsultacje grupowe
Liczba godzin 4
Planowany termin
grudzień 2020 r.
realizacji


Treści 


Wychowanie komunikacyjne w zmienionej podstawie programowej.
Nowe role nauczyciela wychowania komunikacyjnego.
Dobór metod aktywizujących do prowadzenia wychowania
komunikacyjnego.
Wykorzystanie nowoczesnego wyposażenia techniczno-dydaktycznego

Zajęcia odbędą się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy
Informacje dodatkowe ul. Franciszkańskiej 137. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz materiały
wspierające
Organizator Krzysztof Makowski, k.makowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
223.
Temat Propozycje prac wytwórczych zgodnych z podstawą programową
Adresaci nauczyciele techniki
Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna
Liczba godzin 4
Planowany termin
styczeń 2021 r.
realizacji


Treści




Przegląd prac wytwórczych wykorzystywanych przez nauczycieli
na lekcjach techniki.
Możliwości wykonywania prac wielomateriałowych.
Projektowanie prac wytwórczych na potrzeby własnej szkoły
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Informacje dodatkowe

Zajęcia odbędą się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy
ul. Franciszkańskiej 137

Organizator Krzysztof Makowski, k.makowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
224.
Temat Promowanie nowoczesnych metod kształcenia technicznego
Adresaci nauczyciele techniki
Rodzaj formy konsultacje grupowe
Liczba godzin 3
Planowany termin
luty 2021 r.
realizacji


Treści

Informacje dodatkowe




Możliwości zastosowania aktywizujących metod kształcenia na lekcjach
techniki.
Dobór metod aktywizujących.
Wykorzystanie wybranych metod kształcenia technicznego

Zajęcia odbędą się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy
ul. Franciszkańskiej 137

Organizator Krzysztof Makowski, k.makowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
225.
Temat

Badanie predyspozycji zawodowych uczniów – promowanie doradztwa
zawodowego na technice

Adresaci nauczyciele techniki i doradcy zawodowi
Rodzaj formy zajęcia modelowe
Liczba godzin 4
Planowany termin
marzec 2021 r.
realizacji


Treści



Informacje dodatkowe

Identyfikowanie predyspozycji zawodowych.
Obsługa miniobrabiarek szkolnych – toczenie elementów z drewna.
Montaż elementów domowej instalacji elektrycznej.
Promowanie wyboru dalszej drogi kształcenia na kierunkach technicznych

Zajęcia odbędą się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy
ul. Franciszkańskiej 137

Organizator Krzysztof Makowski, k.makowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
226.
Temat Tworzenie obudowy dydaktycznej przedmiotu technika przez nauczyciela
Adresaci nauczyciele techniki
Rodzaj formy konsultacje grupowe
Liczba godzin 4
Planowany termin
kwiecień 2021 r.
realizacji


Treści 


Przegląd dostępnego wyposażenia dydaktyczno-technicznego
do przedmiotu technika.
Wykorzystanie dostępnych na rynku zestawów do prowadzenia zajęć
z uczniami.
Prowadzenie projektów technicznych w szkole
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Informacje dodatkowe

Zajęcia odbędą się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy
ul. Franciszkańskiej 137

Organizator Krzysztof Makowski, k.makowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
227.
Temat Elektronika i mechatronika w podstawie programowej techniki
Adresaci nauczyciele techniki
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 4
Planowany termin
maj 2021 r.
realizacji


Treści 


Informacje dodatkowe

Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu elektroniki
i mechatroniki.
Wykorzystanie zestawów dydaktycznych z zakresu elektroniki i pomiarów
elektrycznych do prowadzenia zajęć z uczniami.
Projektowanie i opracowanie własnych materiałów dydaktycznych

Zajęcia odbędą się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy
ul. Franciszkańskiej 137

Organizator Krzysztof Makowski, k.makowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
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EDUKACJA ZAWODOWA
228.
Temat

Kreowanie procesu kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
w nowych warunkach edukacyjnych

Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego
Rodzaj formy warsztaty, konsultacje grupowe, spotkania zespołów metodycznych
Liczba godzin 20 (lub zgodnie z zapotrzebowaniem)
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści



Model zdalnej współpracy ze słuchaczami/uczniami w przestrzeni online.
Narzędzia edukacyjne online.
Rozwój cyfrowego warsztatu nauczyciela.
Organizacja zajęć praktycznych

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia
Organizator Barbara Kapruziak, b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl
229.
Temat

Osiąganie nowych kompetencji zawodowych w systemie pozaformalnym
w obszarze energetyki odnawialnej

Adresaci uczniowie szkół zawodowych
Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 30
Planowany termin
listopad 2020 r. – marzec 2021 r.
realizacji



Treści




Uwarunkowania stosowania energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie.
Źródła odnawialne.
Energia wody, wiatru,
Energetyka słoneczna.
Energia geotermalna.
Energia z biomasy i biogazu

Informacje dodatkowe Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego otrzymają certyfikaty
Organizator Barbara Kapruziak, b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl
230.
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji – kwalifikacja BUD.20.
Temat „Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci
oraz instalacji sanitarnych”
Adresaci pracownicy firm, inni dorośli (warunkiem jest ukończone 18 lat)
Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny
Liczba godzin 480 (grupa)
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji
Treści



Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci
oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
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Organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją
sieci i instalacji gazowych.
Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci
ciepłowniczych, węzłów cieplnych oraz instalacji grzewczych.
Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego otrzymają zaświadczenie
Informacje dodatkowe o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do egzaminu
zewnętrznego – potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Organizator Barbara Kapruziak, b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl
231.
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji – kwalifikacja BD.05.
Temat „Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją
sieci oraz instalacji sanitarnych”
Adresaci pracownicy firm, inni dorośli (warunkiem jest ukończone 18 lat)
Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny
Liczba godzin 320 (kontynuacja)
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – styczeń 2021 r.
realizacji



Treści





Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją
sieci i instalacji wodociągowych.
Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją
sieci i instalacji kanalizacyjnych.
Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją
sieci i instalacji gazowych.
Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją
sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych.
Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego otrzymają zaświadczenie
Informacje dodatkowe o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do egzaminu
zewnętrznego – potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Organizator Barbara Kapruziak, b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl
232.
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji – kwalifikacja BUD.17.
Temat „Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem
oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych”
Adresaci pracownicy firm, inni dorośli (warunkiem jest ukończone 18 lat)
Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny
Liczba godzin 300 (grupa)
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji

Treści






Organizowanie prac związanych z budową sieci i instalacji gazowych.
Organizowanie prac związanych z eksploatacją sieci gazowych.
Organizowanie prac związanych z zabezpieczeniem awarii sieci i instalacji
gazowych.
Dokumentowanie prac związanych z budową oraz eksploatacją sieci
i instalacji gazowych
100

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego otrzymają zaświadczenie
Informacje dodatkowe o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do egzaminu
zewnętrznego – potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Organizator Barbara Kapruziak, b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl
233.
Temat

Osiąganie dodatkowych kwalifikacji – kwalifikacja BD.19.
„Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych”

Adresaci pracownicy firm, inni dorośli (warunkiem jest ukończone 18 lat)
Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny
Liczba godzin 180 (kontynuacja)
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – styczeń 2021 r.
realizacji


Treści 


Organizowanie prac związanych z eksploatacją sieci gazowych.
Organizowanie prac związanych z eksploatacją instalacji gazowych.
Lokalizowanie oraz usuwanie awarii sieci i instalacji gazowych

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego otrzymają zaświadczenie
Informacje dodatkowe o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do egzaminu
zewnętrznego – potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Organizator Barbara Kapruziak, b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl
234.
Temat

Osiąganie dodatkowych kwalifikacji – kwalifikacja TG.07.
„Sporządzanie potraw i napojów”

Adresaci pracownicy firm, inni dorośli (warunkiem jest ukończone 18 lat)
Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny
Liczba godzin 260 (kontynuacja)
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – styczeń 2021 r.
realizacji

Treści 


Przechowywanie żywności.
Sporządzanie potraw i napojów.
Wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego otrzymają zaświadczenie
Informacje dodatkowe o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do egzaminu
zewnętrznego – potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Organizator Barbara Kapruziak, b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl
235.
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji – kwalifikacja BUD.16.
Temat „Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją
sieci i instalacji gazowych”
Adresaci pracownicy firm, inni dorośli (warunkiem jest ukończone 18 lat)
Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny
Liczba godzin 420 (grupa)
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji
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Treści





Charakteryzowanie sieci i instalacji gazowych.
Wykonywanie prac związanych z budową gazociągów, przyłączy
i instalacji gazowych.
Wykonywanie prac związanych z eksploatacją sieci i instalacji gazowych

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego otrzymają zaświadczenie
Informacje dodatkowe o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do egzaminu
zewnętrznego – potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Organizator Barbara Kapruziak, b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl
236.
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji – kwalifikacja BD.22.
Temat „Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją
sieci oraz instalacji sanitarnych”
Adresaci pracownicy firm, inni dorośli (warunkiem jest ukończone 18 lat)
Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny
Liczba godzin 180 (kontynuacja)
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – styczeń 2021 r.
realizacji



Treści




Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci
oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją
sieci i instalacji gazowych.
Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci
i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych.
Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego otrzymają zaświadczenie
Informacje dodatkowe o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do egzaminu
zewnętrznego – potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Organizator Barbara Kapruziak, b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl
237.
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji – kwalifikacja BD.20.
Temat „Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji
gazowych”
Adresaci pracownicy firm, inni dorośli (warunkiem jest ukończone 18 lat)
Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny
Liczba godzin 180 (kontynuacja)
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – styczeń 2021 r.
realizacji
Treści




Organizowanie robót związanych z montażem instalacji gazowych.
Organizowanie robót związanych z eksploatacją instalacji gazowych

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego otrzymają zaświadczenie
Informacje dodatkowe o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do egzaminu
zewnętrznego – potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Organizator Barbara Kapruziak, b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl
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238.
Temat

Konstruowanie i modyfikowanie planów i programów nauczania
w szkołach ponadpodstawowych i na KKZ

Adresaci nauczyciele i dyrektorzy szkół zawodowych
Rodzaj formy konsultacje grupowe
Liczba godzin 5 (lub zgodnie z zapotrzebowaniem)
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści

Informacje dodatkowe




Analiza podstawy programowej kształcenia w zawodach i szkolnych
programów nauczania.
Konstruowanie programu nauczania.
Modyfikowanie programu nauczania

Konsultacje dla nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych, którzy chcą
napisać lub modyfikować program nauczania dla kwalifikacji lub zawodu

Organizator Donata Andrzejczak, d.andrzejczak@lcdnikp.elodz.edu.pl
239.
Temat

Organizowanie kształcenia branżowego z wykorzystaniem kształcenia
zdalnego

Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego
Rodzaj formy kurs metodyczny
Liczba godzin 20
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji




Treści



Zmiany w systemie kształcenia branżowego.
Kształcenie zawodowe a nowoczesna gospodarka.
Organizacja procesu dydaktycznego z wykorzystaniem kształcenia
na odległość.
Metody pracy i motywacji uczących się.
Osiąganie efektów podstawy programowej i przygotowanie do aktywności
zawodowej

Informacje dodatkowe Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia
Organizator Donata Andrzejczak, d.andrzejczak@lcdnikp.elodz.edu.pl
240.
Temat Organizowanie procesu kształcenia w branży logistycznej i handlowej
Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego
Rodzaj formy konsultacje grupowe
Liczba godzin 5 (lub zgodnie z zapotrzebowaniem)
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści 

Organizacja kształcenia w branży logistycznej.
Wymiana doświadczeń w zakresie organizowania kształcenia w branży
logistycznej

Informacje dodatkowe Uczestnicy konsultacji otrzymają zaświadczenia
Organizator Donata Andrzejczak, d.andrzejczak@lcdnikp.elodz.edu.pl
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241.
Temat Metodyka kształcenia dorosłych
Adresaci nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Rodzaj formy kurs metodyczny
Liczba godzin 100
Planowany termin
październik 2020 r. – marzec 2021 r.
realizacji


Treści



Podstawowe pojęcia andragogiki.
Organizacja procesu dydaktycznego w kształceniu osób dorosłych.
Metody pracy z osobami dorosłymi.
Ewaluacja procesu dydaktycznego

Informacje dodatkowe Kurs e-learningowy – w całości realizowany w formie kształcenia na odległość
Organizator Maria Stompel, m.stompel@lcdnikp.elodz.edu.pl
242.
Temat Wdrażanie kształcenia modułowego do praktyki szkolnej
Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego
Rodzaj formy spotkania zespołu zadaniowego
Liczba godzin 16
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści 


Informacje dodatkowe

Popularyzowanie idei kształcenia modułowego.
Organizacja procesu kształcenia w systemie zadaniowym.
Materiały dydaktyczne dla kształcenia modułowego

Członkowie zespołu dzielą się doświadczeniem i doskonalą umiejętności
organizowania kształcenia modułowego

Organizator Donata Andrzejczak, d.andrzejczak@lcdnikp.elodz.edu.pl
243.
Temat Festiwal Twórczości Technicznej
Adresaci uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Rodzaj formy konkurs
Liczba godzin 8
Planowany termin
maj 2021 r.
realizacji



Treści 



Informacje dodatkowe

Wyłonienie najbardziej oryginalnej i nowatorskiej myśli technicznej.
Zachęcanie dzieci i młodzieży do rozwijania kreatywności w zakresie
twórczego podejścia do rzeczywistości.
Rozwijanie zainteresowań dotyczących rozwiązań technicznych
i umiejętności manualno-motorycznych uczniów.
Podniesienie poziomu kultury technicznej dzieci i młodzieży.
Prezentacja twórczości technicznej uczniów szkół województwa łódzkiego

Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl. Więcej informacji:
https://annawckplodz.wixsite.com/festiwal/konkurs-techniczny

Organizator Donata Andrzejczak, d.andrzejczak@lcdnikp.elodz.edu.pl
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244.
Temat Organizowanie procesu kształcenia w branży elektryczno-energetycznej
Adresaci nauczyciele szkół zawodowych
Rodzaj formy warsztaty metodyczne, konsultacje, sesje, obserwacje lekcji
Liczba godzin 30
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści 


Zmiany w systemie kształcenia zawodowego w branży elektryczno-energetycznej.
Organizacja kształcenia w branży elektryczno-energetycznej.
Wymiana doświadczeń w zakresie organizowania kształcenia w branży
elektryczno-energetycznej

Informacje dodatkowe Zakres tematyczny dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb nauczycieli
Organizator Maria Stompel, m.stompel@lcdnikp.elodz.edu.pl
245.
Temat Konkurs zawodowy z podstaw elektrotechniki „Szkolna Liga Elektryki”
Adresaci uczniowie szkół województwa łódzkiego
Rodzaj formy konkurs, spotkania zespołu zadaniowego
Liczba godzin 50
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji
Treści

Konkurs z podstaw elektrotechniki obejmujący zagadnienia teoretyczne
i umiejętności praktyczne z zakresu elektrotechniki

Konkurs pod patronatem honorowym Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia
Informacje dodatkowe Elektryków Polskich. Termin zgłoszenia szkoły do konkursu: 31.10.2020 r.
Zainteresowani nauczyciele proszeni są o kontakt pocztą elektroniczną
Organizator Maria Stompel, m.stompel@lcdnikp.elodz.edu.pl
246.
Temat Konkurs wiedzy normalizacyjnej „Normalizacja dla nas i wokół nas”
Adresaci uczniowie szkół województwa łódzkiego
Rodzaj formy konkurs
Liczba godzin 50
Planowany termin
październik 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji


Treści 


Podstawowe pojęcia dotyczące normalizacji.
Wdrażanie normalizacji do praktyki.
Normalizacja w edukacji i gospodarce

Konkurs organizowany pod patronatem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Informacje dodatkowe Termin zgłoszenia szkoły do konkursu: 31.10.2020 r.
Zainteresowani nauczyciele proszeni są o kontakt pocztą elektroniczną
Organizator Donata Andrzejczak, d.andrzejczak@lcdnikp.elodz.edu.pl

105

247.
Temat Programowanie i obsługa kas fiskalnych
Adresaci uczniowie szkół województwa łódzkiego
Rodzaj formy pozalekcyjne zajęcia dla uczniów
Liczba godzin 6 lub 12 (do uzgodnienia)
Planowany termin
październik 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji


Treści




Regulacje prawne dotyczące prowadzenia i rejestrowania sprzedaży przy
użyciu kas fiskalnych.
Programowanie kas fiskalnych.
Obsługa kas fiskalnych – rejestrowanie sprzedaży

Zajęcia skierowane do uczniów, którzy chcą osiągnąć dodatkowe kompetencje
Informacje dodatkowe zawodowe. Zgłoszenia uczniów dokonuje opiekun. Uczestnicy otrzymają
zaświadczenia
Organizator

Donata Andrzejczak, d.andrzejczak@lcdnikp.elodz.edu.pl,
współpraca: Maria Stompel

248.
Temat

Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego

Adresaci nauczyciele i dyrektorzy szkół zawodowych
Rodzaj formy konsultacje grupowe
Liczba godzin zgodnie z zapotrzebowaniem
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści 


Analiza nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego.
Organizacja kształcenia zawodowego zgodnie z nowymi rozporządzeniami
MEN.
Konstruowanie/modyfikowanie programu nauczania zawodu

Informacje dodatkowe Konsultacje dla nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych
Organizator Maria Stompel, m.stompel@lcdnikp.elodz.edu.pl
249.
Temat Kształcenie wielostronne w praktyce edukacyjnej szkoły zawodowej
Adresaci nauczyciele szkół zawodowych
Rodzaj formy kurs metodyczny
Liczba godzin 40
Planowany termin
październik 2020 r. – marzec 2021 r.
realizacji


Treści



Nowe modele edukacji zawodowej.
Uczenie się przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie, działanie.
Indywidualizacja pracy z uczniem.
Dokumentowanie osiągnięć uczniów
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Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Wypracowane scenariusze zajęć
Informacje dodatkowe i materiały prezentujące przykłady dobrych praktyk w szkole zawodowej
zostaną opublikowane
Organizator Joanna Orda, j.orda@lcdnikp.elodz.edu.pl
250.
Temat Organizacja i zarządzanie produkcją
Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego
Rodzaj formy kurs doskonalący
Liczba godzin 40
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji





Treści





Ewolucja teorii organizacji i zarządzania – „Rewolucja 4.0”.
Koncepcje jakości. Standaryzacja pracy. Audyt 5S.
Współczesne metody wspomagające zarządzanie produkcją
(Lean management).
Strategie i metody planowania i sterowania produkcją (strategia zarządzania
zapasami, system ssący, Kanban, ANDON, SMED).
Optymalizacja procesu. Filary TPM, VSM.
Triada zarządzania projektami.
Projektowanie zadań edukacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania
produkcją ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania u uczących się
kompetencji personalnych i społecznych oraz umiejętności organizacji
pracy małych zespołów

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia
Organizator Joanna Orda, j.orda@lcdnikp.elodz.edu.pl
251.
Temat
Adresaci

Wdrażanie innowacyjnych strategii i metod kształcenia w branży
mechanicznej i motoryzacyjnej
dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych, pracodawcy, przedstawiciele
instytucji wspierających edukację

Rodzaj formy seminarium, spotkania zespołu metodycznego, warsztaty
Liczba godzin 5/20/20
Planowany termin
październik 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji
Tworzenie warunków do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań
Treści procesowych i produktowych w kształceniu zawodowym. Upowszechnianie
dobrych praktyk
Informacje dodatkowe

Zapraszamy do współpracy w Zespole ds. wdrażania innowacji technicznych
i technologicznych w kształceniu zawodowym

Organizator Joanna Orda, j.orda@lcdnikp.elodz.edu.pl

107

252.
Temat

Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach branży
motoryzacyjnej (MOT) i mechanicznej (MEC)

Adresaci nauczyciele i dyrektorzy szkół zawodowych
Rodzaj formy konsultacje grupowe
Liczba godzin 5 (lub zgodnie z zapotrzebowaniem)
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści


Analiza nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego.
Konstruowanie/modyfikowanie programu nauczania zawodu

Informacje dodatkowe Konsultacje dla nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych
Organizator Joanna Orda, j.orda@lcdnikp.elodz.edu.pl
253.
Temat

Organizowanie procesu kształcenia w branży mechanicznej
i motoryzacyjnej

Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego
Rodzaj formy konsultacje grupowe
Liczba godzin 5 (lub zgodnie z zapotrzebowaniem)
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści



Organizacja kształcenia w branży mechanicznej (MEC) i motoryzacyjnej
(MOT).
Wymiana doświadczeń w zakresie organizowania kształcenia w branży
mechanicznej i motoryzacyjnej

Informacje dodatkowe Uczestnicy konsultacji otrzymają zaświadczenia
Organizator Joanna Orda, j.orda@lcdnikp.elodz.edu.pl
254.
Temat Konkurs wiedzy „Co wiem o mechatronice?”
Adresaci uczniowie szkół podstawowych województwa łódzkiego
Rodzaj formy

konkurs i seminarium dla uczniów, spotkania zespołu metodycznego, warsztaty
dla nauczycieli

Liczba godzin 50
Planowany termin
październik 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji
Tematyka warsztatów:
 Podstawowe pojęcia dotyczące mechatroniki.
 Magia tworzyw sztucznych, czyli... co można wyczarować z wtryskarki.
 Na tropie sterowników, czyli... poznajemy tajniki mechatroniki.
Treści
 Programowanie robotów.
 Nowe wymiary robotyki, czyli... jak skonstruować własnego robota.
 Dom, który myśli, czyli... tajemnice inteligentnego budynku.
 Jak zostać wzorowym szefem produkcji, czyli...
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Spotkania zespołu metodycznego nauczycieli zainteresowanych
Informacje dodatkowe przygotowaniem uczniów do konkursu. Termin zgłoszenia grupy uczniów
do konkursu: 31.10.2020 r.
Organizator Joanna Orda, j.orda@lcdnikp.elodz.edu.pl
255.
Temat Konkurs wiedzy „Myśl kreatywnie – zostań wynalazcą”
Adresaci uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa łódzkiego
Rodzaj formy

konkurs, spotkania zespołu metodycznego, warsztaty dla nauczycieli,
seminarium dla uczniów

Liczba godzin 50
Planowany termin
październik 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji
Doskonalenie umiejętności postrzegania i formułowania przez uczniów
problemów technicznych do rozwiązania na drodze myślenia i działania
Treści
wynalazczego, z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy projektowej –
design thinking
Spotkania zespołu metodycznego i warsztaty dla nauczycieli zainteresowanych
Informacje dodatkowe przygotowaniem uczniów do konkursu. Termin zgłoszenia szkoły do konkursu:
01.10.2020 r.
Organizator Joanna Orda, j.orda@lcdnikp.elodz.edu.pl
256.
Temat Kształtowanie kompetencji kluczowych
Adresaci nauczyciele szkół zawodowych
Rodzaj formy warsztaty, spotkania zespołu metodycznego
Liczba godzin 40
Planowany termin
październik 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji
Planowanie procesu edukacyjnego (formułowanie zadań dla uczniów)
z uwzględnieniem kompetencji kluczowych:
 inicjatywności i przedsiębiorczości,
Treści
 porozumiewania się w języku obcym,
 naukowo-technicznych,
 społecznych i obywatelskich
Informacje dodatkowe

Członkowie zespołu dzielą się doświadczeniem i doskonalą umiejętności
kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych

Organizator Joanna Orda, j.orda@lcdnikp.elodz.edu.pl
257.
Temat Samosterowny uczeń
Adresaci nauczyciele szkół zawodowych
Rodzaj formy kurs metodyczny
Liczba godzin 60
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – marzec 2021 r.
realizacji
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Treści 



Doskonalenie umiejętności wdrażania uczniów do planowania
i monitorowania procesu uczenia się oraz samooceny.
Strategie i metody kształcenia (specyfika kształcenia zdalnego).
Formułowanie zadań dla uczniów.
Wykorzystanie oceniania kształtującego

Informacje dodatkowe Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia
Organizator Joanna Orda, j.orda@lcdnikp.elodz.edu.pl
258.
Temat Język angielski zawodowy (branżowy)
Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego
Rodzaj formy kurs językowy
Liczba godzin 60
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji
Treści

Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim podczas
wykonywania zadań zawodowych

Nauczyciele mogą zgłaszać się do grup branżowych: mechanicznej,
Informacje dodatkowe motoryzacyjnej, elektroniczno-energetycznej i budowlanej w terminie
do 20.09.2020 r. Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia
Organizator Joanna Orda, j.orda@lcdnikp.elodz.edu.pl
259.
Temat Rejestrowanie dobrych praktyk w edukacji w Katalogu
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, w tym szkół
zawodowych, kierownicy szkolenia praktycznego, liderzy zespołów
Adresaci
przedmiotowych zainteresowani upowszechnianiem dobrych praktyk, autorzy
innowacji, innowatorzy, osoby zajmujące się promocją szkół i placówek
Rodzaj formy publikacja (5 zeszytów), konsultacje indywidualne i grupowe
Liczba godzin 300
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji



Treści 


Gromadzenie informacji o działaniach na rzecz rozwoju ucznia,
nauczyciela, szkoły.
Prezentacja dorobku edukacyjnego innowacyjnych nauczycieli.
Prezentacje wybranych inicjatyw edukacyjnych prowadzonych przez
szkoły, placówki i ŁCDNiKP.
Przygotowanie materiału metodycznego zawierającego scenariusze zajęć
edukacyjnych z elektryki

Możliwość zgłoszenia opisów dobrych praktyk bezpośrednio na adres:
g.adamiec@lcdnikp.elodz.edu.pl lub poprzez opiekuna szkoły. W roku
szkolnym 2020/2021 zaplanowano wydanie dwóch zeszytów publikacji
Informacje dodatkowe
„Katalog dobrych praktyk w edukacji”, dwóch zeszytów „Prezentacje dorobku
edukacyjnego nauczycieli” oraz jeden zeszyt metodyczny ze scenariuszami
zajęć edukacyjnych z elektryki
Organizator Grażyna Adamiec, g.adamiec@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 223
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260.
Temat

Wzbogacanie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego
z krótkim stażem pracy

Adresaci nauczyciele z krótkim stażem pracy nauczycielskiej
Rodzaj formy warsztaty metodyczne/konsultacje grupowe i indywidualne
Liczba godzin 20
Planowany termin
październik 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji


Treści 



Informacje dodatkowe

Podstawowe elementy warsztatu pracy nauczyciela.
Kompetencje nauczyciela a jego autorytet.
Planowanie i projektowanie działań edukacyjnych i wychowawczych.
Rola i różne formy oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Metody i techniki pracy z uczniem

Zajęcia adresowane są do nauczycieli stażystów i kontraktowych różnych
typów szkół. Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl

Organizator Jadwiga Morawiec, j.morawiec@lcdnikp.elodz.edu.pl
261.
Opracowanie materiałów dydaktycznych wspierających uczących się
Temat w przygotowaniu do egzaminu zawodowego (części pisemnej i części
praktycznej) według podstawy programowej z 2019 r.
Adresaci nauczyciele szkół zawodowych
Rodzaj formy

konsultacje indywidualne i grupowe/spotkania zespołów metodycznych/
warsztaty metodyczne

Liczba godzin 20
Planowany termin
październik 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji


Treści






Planowanie testu pisemnego i testu praktycznego do wybranej podstawy
programowej z 2019 r.
Konstruowanie zadań do testu pisemnego.
Konstruowanie zadania z obudową do testu praktycznego.
Projektowanie schematu oceniania rezultatów wykonania testu.
Ocenianie zadań w części pisemnej i praktycznej egzaminu

Efektami współpracy będą opracowane arkusze zadań, sprawdziany szkolne
oraz zestawy egzaminacyjne na wzór arkuszy egzaminacyjnych
Informacje dodatkowe
do potwierdzania kwalifikacji w zawodach. Zgłoszenia na stronie:
http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Jadwiga Morawiec, j.morawiec@lcdnikp.elodz.edu.pl
262.
Temat
Adresaci

Współdziałanie szkół z pracodawcami w oparciu o konkurs
„Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację” („Łódzkie Łabędzie”)
dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół oraz pracodawcy
współpracujący ze szkołami

Rodzaj formy konsultacje grupowe i indywidualne
Liczba godzin 20
Planowany termin
październik 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji
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Treści 


Wspieranie szkół w zakresie wzmocnienia relacji i współpracy
ze środowiskiem pracy.
Analiza efektów współpracy pracodawców z łódzkimi szkołami.
Prezentacja pracodawców współpracujących w różnych formach
organizacyjnych z łódzkimi szkołami.
Prezentacja dobrych praktyk w zakresie współpracy pracodawców
ze szkołami

Zajęcia adresowane są do nauczycieli, dyrektorów i pracodawców
Informacje dodatkowe zainteresowanych udziałem w konkursie „Pracodawca Kreujący i Wspierający
Edukację” („Łódzkie Łabędzie”)
Organizator

Danuta Urbaniak, d.urbaniak@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Jadwiga Morawiec, j.morawiec@lcdnikp.elodz.edu.pl

263.
Temat

Mechatronika wokół nas. Edukacja mechatroniczna w wymiarze
interdyscyplinarnym

Adresaci uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj formy

seminarium/prezentacje dydaktyczne/pozaszkolne zajęcia edukacyjne
dla uczniów

Liczba godzin 4
Planowany termin
październik 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji



Treści


Rozwijanie zainteresowania edukacją mechatroniczną.
Mechatronika w edukacji i w przemyśle – prezentacja zastosowań
mechatroniki w różnych obszarach zawodowych.
Prezentacje stanowisk dydaktycznych w Regionalnym Ośrodku Edukacji
Mechatronicznej

Szczegółowe informacje będą upowszechnione na stronie internetowej
Informacje dodatkowe ŁCDNiKP i w „Informatorach miesięcznych”. Możliwość uczestniczenia
w zajęciach z robotyki w pracowniach ROEM
Organizator

Jadwiga Morawiec, j.morawiec@lcdnikp.elodz.edu.pl,
Danuta Urbaniak, d.urbaniak@lcdnikp.elodz.edu.pl

264.
Temat

Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie
wykorzystania cyfrowych narzędzi w dydaktyce

Adresaci nauczyciele szkół zawodowych
Rodzaj formy kurs metodyczny/konsultacje grupowe i indywidualne
Liczba godzin 20
Planowany termin
listopad 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści





Organizacja przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem kształcenia
na odległość.
Dostosowanie zadań do możliwości poznawczych uczniów.
Stosowanie metod aktywizujących ucznia, sprzyjających efektywnej
edukacji cyfrowej.
Wykorzystanie otwartych edukacyjnych zasobów cyfrowych.

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Danuta Urbaniak, d.urbaniak@lcdnikp.elodz.edu.pl
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265.
Temat

Wykorzystanie potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych
w szkole zawodowej

Adresaci nauczyciele szkół zawodowych
Rodzaj formy warsztaty/konsultacje grupowe i indywidualne
Liczba godzin 15
Planowany termin
listopad 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji



Treści



Posługiwanie się nowoczesnymi metodami komunikacji.
Wyszukiwanie i gromadzenie materiałów cyfrowych oraz aplikacji
dydaktycznych wspierających proces edukacyjny w szkole zawodowej.
Stosowanie metod kształcenia wykorzystujących narzędzia cyfrowe.
Bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl
Organizator Danuta Urbaniak, d.urbaniak@lcdnikp.elodz.edu.pl
266.
Temat Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w branży przemysłu mody
Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego branży przemysłu mody
warsztaty metodyczne, spotkania zespołu metodycznego, opracowanie
Rodzaj formy materiałów promujących działania zespołu metodycznego, konsultacje grupowe
i indywidualne
Liczba godzin 30
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji



Treści



Informacje dodatkowe

Analizowanie treści programów kształcenia, dokonywanie modyfikacji
z uwzględnieniem nowych technologii w branży przemysłu mody.
Budowanie e-portfolio ucznia w kontekście ukształtowanych umiejętności
zawodowych z wykorzystaniem technologii informacyjnych.
Budowanie testów kształtujących z wykorzystaniem aplikacji Forms.
Opracowywanie materiałów dydaktycznych dla ucznia, przystosowanych
do kształcenia zdalnego

Szczegółowe terminy spotkań ustalane będą według zgłaszanego
zapotrzebowania szkół – telefonicznie i pocztą elektroniczną

Organizator Maria Michalak, m.michalak@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 600-051-020
267.
Temat Innowacyjna branża odzieżowo-tekstylna
Adresaci
Rodzaj formy

dyrektorzy i nauczyciele szkół branżowych, szkół podstawowych, doradcy
zawodowi, liderzy wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego
spotkania zespołu zadaniowego, opracowanie materiałów promujących
działania zespołu zadaniowego, seminarium, konferencja

Liczba godzin 20
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji
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Treści



Upowszechnianie informacji o branży odzieżowo-tekstylnej.
Tekstronika – innowacje w branży przemysłu mody.
Ścieżki kariery w przemyśle mody.
Przemysł mody w Polsce

Realizacja działań we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Zawodowego
ŁCDNiKP oraz partnerami zewnętrznymi: Wydziałem Technologii Materiałowych
Informacje dodatkowe i Wzornictwa Tekstyliów Politechnik Łódzkiej, Radą Kompetencji Przemysłu
Mody i Innowacyjnych Tekstyliów, Związkiem Przedsiębiorców Przemysłu
Mody LEWIATAN, Stowarzyszeniem Włókienników Polskich
Organizator Maria Michalak, m.michalak@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 600-051-020
268.
Temat
Adresaci

Rozwijanie zdolności manualnych uczących się poprzez techniki rękodzieła
artystycznego
nauczyciele szkół podstawowych, doradcy zawodowi, liderzy
wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego

warsztaty metodyczne, konsultacje grupowe, spotkania zespołu metodycznego,
Rodzaj formy opracowanie materiałów promujących działania zespołu metodycznego,
prezentowanie prac uczniów
Liczba godzin 30
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści 


Informacje dodatkowe

Wykonywanie wyrobów różnymi technikami rękodzieła artystycznego.
Wykonywanie wyrobów japońską techniką kumihimo.
Wykonywanie wyrobów techniką filet

Warsztaty będą realizowane we współpracy z pracodawcami branży
włókienniczo-odzieżowej oraz Ośrodkiem Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP

Organizator Maria Michalak, m.michalak@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 600-051-020
269.
Temat Wykorzystanie tablic interaktywnych w dydaktyce
Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych zainteresowani
wykorzystaniem tablic interaktywnych w swojej pracy

Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 4
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji



Treści



Typy tablic interaktywnych, ich charakterystyka, zalety i wady.
Funkcjonalności tablic interaktywnych.
Wykorzystanie tablic interaktywnych w dydaktyce.
Wspieranie tworzenia i wykorzystania prezentacji poprzez korzystanie
z tablic interaktywnych.
Prezentacja treści ze smartfonu lub tabletu za pomocą tablicy interaktywnej

Informacje dodatkowe Możliwość organizacji spotkań edukacyjnych rad pedagogicznych
Organizator Jarosław Koludo, j.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl
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270.
Temat Internet rzeczy w aspekcie rozwiązań inteligentnego domu
Adresaci

nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
zainteresowani wykorzystaniem rozwiązań Internetu rzeczy

Rodzaj formy prezentacja
Liczba godzin 3
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści



Budowanie prostych układów elektronicznych.
Istota układów cyfrowych.
Budowanie inteligentnych układów elektronicznych.
Sterowanie układami elektronicznymi za pomocą sieci Internet

Informacje dodatkowe Współpraca z firmą Agraf. Możliwość prezentacji online
Organizator Jarosław Koludo, j.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl
271.
Temat Internet rzeczy w aspekcie rozwiązań inteligentnego domu
Adresaci

nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
zainteresowani wykorzystaniem rozwiązań Internetu rzeczy

Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 5
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści



Układy analogowe i cyfrowe.
Budowanie prostych układów elektronicznych.
Budowanie inteligentnych układów elektronicznych.
Sterowanie układami elektronicznymi za pomocą sieci Internet

Informacje dodatkowe Współpraca z firmą Agraf
Organizator Jarosław Koludo, j.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl
272.
Temat Internet rzeczy
Adresaci członkowie Zespołu zadaniowego ds. Internetu rzeczy w dydaktyce
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 20
Planowany termin
po zebraniu grupy
realizacji



Treści




Internet rzeczy w dydaktyce.
Układy analogowe i cyfrowe.
Budowanie prostych układów elektronicznych.
Budowanie inteligentnych układów elektronicznych.
Sterowanie układami elektronicznymi za pomocą sieci Internet.
Scenariusze zajęć

Informacje dodatkowe Możliwa współpraca online – z wykorzystaniem aplikacji Teams
Organizator Jarosław Koludo, j.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl
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273.
Temat Internet rzeczy w współczesnych samochodach
Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego wszystkich typów szkół
Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 6
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści



Napęd hybrydowy i jego praca.
Komunikacja z samochodem za pośrednictwem sieci Internet.
Systemy bezpieczeństwa montowane w nowych samochodach.
Analiza parametrów jazdy online

Informacje dodatkowe Zgodnie z zapotrzebowaniem
Organizator Jarosław Koludo, j.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl
274.
Temat Proekologiczne rozwiązania współczesnych domów
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 5
Planowany termin
styczeń 2021 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści



Pompy ciepła.
Rekuperacja.
Panele słoneczne.
Inteligentne sterowanie

Informacje dodatkowe Kurs dla zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi
Organizator Jarosław Koludo, j.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl
275.
Temat Przygotowanie testów i ankiet online
Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół ze szczególnym uwzględnieniem szkół
zawodowych

Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 8 (dwa spotkania online)
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji



Treści 




Projektowanie testów.
Projektowanie formularzy ankiet.
Projektowanie wyglądu testu lub formularza ankiety.
Udostępnianie i publikowanie testów i ankiet.
Publikowanie wyników.
Przetworzenie testu „papierowego” na postać elektroniczną.
Przygotowanie filmu do wykorzystania w testach i ankietach online

Informacje dodatkowe Preferowana forma online – z wykorzystaniem aplikacji Teams
Organizator Jarosław Koludo, j.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl
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276.
Temat Eksploatacja napędowych układów elektrycznych
Adresaci nauczyciele szkół ponadpodstawowych branży mechatronicznej i elektrycznej
Rodzaj formy kurs doskonalący
Liczba godzin 20
Planowany termin
marzec 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji


Treści


Informacje dodatkowe

Obsługa nowoczesnych napędów elektrycznych.
Programowanie serwonapędów elektrycznych.
Programowanie silników krokowych współpracujących z napędami
elektrycznymi

Warsztaty dla nauczycieli prowadzących zajęcia z projektowania, eksploatacji
i programowania urządzeń elektrycznych w ramach branży mechatronicznej

Organizator Ryszard Zankowski, r.zankowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
277.
Temat Programowanie i eksploatacja układów regulacji ciągłej
Adresaci nauczyciele szkół ponadpodstawowych branży mechatronicznej i elektronicznej
Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 20
Planowany termin
listopad 2020 r. – grudzień 2021 r
realizacji



Treści


Informacje dodatkowe

Eksploatacja układów regulacji ciągłej.
Programowanie układów regulacji ciągłej z wykorzystaniem
sterowników PLC.
Programowanie układów regulacji ciągłej za pomocą programu
FLUID LAB

Warsztaty dla nauczycieli prowadzących zajęcia z programowania
i eksploatacji układów regulacji ciągłej PCS

Organizator Ryszard Zankowski, r.zankowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
278.
Temat Programowanie urządzeń mechatronicznych
Adresaci uczniowie łódzkich szkół ponadpodstawowych branży mechatronicznej
Rodzaj formy konsultacje grupowe dla uczniów
Liczba godzin 20
Planowany termin
listopad 2020 r. – marzec 2021 r.
realizacji


Treści 


Programowanie sterowników PLC.
Obsługa układów regulacji ciągłej.
Programowanie robotów Mitsubishi.
Programowanie pracy układów elektropneumatycznych za pomocą języka
GRAFCET
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Zakres tematyczny dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb uczniów.
Informacje dodatkowe Spotkania odbywają się w ramach Akademii Młodych Twórców
(sekcja mechatroniczna)
Organizator Ryszard Zankowski, r.zankowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
279.
Temat
Adresaci

Konkurs zawodowy „Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna
w szkołach elektrycznych i elektronicznych”
uczniowie szkół ponadpodstawowych branży elektronicznej, elektrycznej
i mechatronicznej z województwa łódzkiego

Rodzaj formy konkurs
Liczba godzin 4
Planowany termin
marzec – kwiecień 2021 r.
realizacji
Konkurs obejmuje zaprojektowanie, zbudowanie oraz uruchomienie
Treści i zaprezentowanie pracy modelowo-konstrukcyjnej z obszaru elektryki,
elektroniki lub mechatroniki
Konkurs pod patronatem honorowym Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia
Elektryków Polskich. Termin zgłoszenia szkoły do konkursu: 28 lutego 2021 r.
Informacje dodatkowe
Nauczyciele zainteresowani zgłoszeniem szkoły do konkursu proszeni
są o kontakt pocztą elektroniczną
Organizator Ryszard Zankowski, r.zankowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
280.
Temat Konkurs zawodowy z podstaw mechatroniki „Szkolna Liga Mechatroniki”
Adresaci

uczniowie szkół ponadpodstawowych branży mechatronicznej z województwa
łódzkiego

Rodzaj formy konkurs
Liczba godzin 6
Planowany termin
marzec – kwiecień 2021 r.
realizacji
Treści

Konkurs z podstaw mechatroniki obejmujący zagadnienia teoretyczne z całego
obszaru mechatroniki i umiejętności praktyczne z zakresu elektropneumatyki

Konkurs pod patronatem honorowym Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia
Elektryków Polskich. Termin zgłoszenia szkoły do konkursu: 28 lutego 2021 r.
Informacje dodatkowe
Nauczyciele zainteresowani zgłoszeniem szkoły do konkursu proszeni
są o kontakt pocztą elektroniczną
Organizator Ryszard Zankowski, r.zankowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
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BHP I ERGONOMIA
281.
Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
Temat oraz ergonomii w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników szkół i placówek
Adresaci pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek
Rodzaj formy kurs BHP
Liczba godzin 8/16
Planowany termin
Terminy będą podawane w „Informatorze miesięcznym”
realizacji
Zasady i przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w szkole, placówce odpowiednio
do ramowego programu szkoleń Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
Treści
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy, Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.
Informacje dodatkowe
Organizator

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne z Rozporządzeniem MGiP
oraz materiały. Koszt udziału: 35 PLN/osoba
Zdzisław Anglart, z.anglart@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 509-739-904,
Izabela Rosiak, i.rosiak@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 512-146-120

282.
Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona ppoż. w szkole/placówce.
Temat Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
dla pracodawców, szkół i placówek
Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy, kadra kierownicza szkół i placówek
Rodzaj formy kurs BHP
Liczba godzin 18
Planowany termin
Terminy będą podawane w „Informatorze miesięcznym”
realizacji
Zasady i przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w szkole, placówce odpowiednio
do ramowego programu szkoleń Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
Treści
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy, Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne z Rozporządzeniem MGiP oraz
Informacje dodatkowe materiały w formie elektronicznej. Uczestnicy opracują karty ryzyka dla
stanowiska pracy. Koszt udziału: 160 PLN/osoba
Organizator Zdzisław Anglart, z.anglart@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 509-739-904
283.
Temat

Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce. Szkolenie wstępne –
instruktaż ogólny

Adresaci pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek
Rodzaj formy kurs BHP w formie instruktażu
Liczba godzin 3
Planowany termin
Terminy będą podawane w „Informatorze miesięcznym”
realizacji
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Zasady i przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w szkole, placówce odpowiednio
do ramowego programu szkoleń Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
Treści
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy, Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.
Informacje dodatkowe
Organizator

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne z Rozporządzeniem MGiP
oraz materiały. Koszt udziału: 30 PLN/osoba
Zdzisław Anglart, z.anglart@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 509-739-904,
Izabela Rosiak, i.rosiak@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 512-146-120

284.
Temat

Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku pracy w szkole/placówce.
Szkolenie wstępne – instruktaż stanowiskowy

Adresaci pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek
Rodzaj formy kurs BHP w formie instruktażu na stanowisku pracy
Liczba godzin 8
Planowany termin
Terminy będą podawane w „Informatorze miesięcznym”
realizacji
Zasady i przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w szkole, placówce odpowiednio
do ramowego programu szkoleń Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
Treści
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy, Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.
Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne z Rozporządzeniem MGiP
oraz materiały. Koszt udziału: 30 PLN/osoba

Organizator

Zdzisław Anglart, z.anglart@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 509-739-904,
Izabela Rosiak, i.rosiak@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 512-146-120

Temat

Zarządzanie bezpieczeństwem, higieną pracy i bezpieczeństwem
pożarowym w szkole i placówce

285.

Adresaci

pracownicy wykonujący zadania służb bhp w szkołach, placówkach i innych
organizacjach

Rodzaj formy kurs BHP (stacjonarnie i e-learning)
Liczba godzin 32
Planowany termin
1 lutego 2021 r.
realizacji
Zasady i przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w szkole, placówce odpowiednio
do ramowego programu szkoleń Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
Treści
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy, Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne z Rozporządzeniem MGiP
oraz materiały w formie elektronicznej. Opracują karty ryzyka dla stanowiska
Informacje dodatkowe
pracy, dokumentację wypadku przy pracy i wypadku ucznia.
Koszt udziału: 300 PLN/osoba
Organizator

Zdzisław Anglart, z.anglart@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 509-739-904,
Izabela Rosiak, i.rosiak@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 512-146-120
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286.
Temat

Edukacja dla bezpieczeństwa, konstruktywistyczne podejście
w kształtowaniu umiejętności

Adresaci nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa
Rodzaj formy konferencja metodyczna (e-learning)
Liczba godzin 5
Planowany termin
listopad 2020 r.
realizacji
Treści Prezentacje wskazówek metodycznych i metod prowadzenia zajęć
Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia i materiały dydaktyczne
Organizator Zdzisław Anglart, z.anglart@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 509-739-904
287.
Edukacja dla bezpieczeństwa, metody aktywizujące myślenie twórcze
uczących (metody synektyczne, metody metaplanu, metody analizy
Temat
i wprowadzania zmiany, symulacja dydaktyczna, gry dydaktyczne,
wykorzystanie narzędzi ITC)
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj formy seminarium, webinarium
Liczba godzin 5
Planowany termin
raz/kwartał – terminy będą podawane w „Informatorze miesięcznym”
realizacji
Treści Prezentacje wskazówek metodycznych i metod prowadzenia zajęć
Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia i materiały dydaktyczne
Organizator Zdzisław Anglart, z.anglart@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 509-739-904
288.
Temat

Bezpieczeństwo narodowe jako stan ochrony przed wszelkimi
zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi

Adresaci uczniowie szkół ponadpodstawowych
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 6
Planowany termin
Terminy będą podawane w „Informatorze miesięcznym”
realizacji
Treści

Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. Jak organizować akcję ratunkową
w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi w warunkach epidemii i pandemii

Informacje dodatkowe Uczniów zgłaszają nauczyciele
Organizator

Zdzisław Anglart, z.anglart@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 509-739-904,
Izabela Rosiak, i.rosiak@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 512-146-120
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289.
Temat Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Adresaci

członkowie rad pedagogicznych, nauczyciele wszystkich typów szkół
i placówek

Rodzaj formy kurs BHP
Liczba godzin 12
Planowany termin
Terminy będą podawane w „Informatorze miesięcznym”
realizacji


Treści


Informacje dodatkowe

Przepisy, zasady, sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych
wypadkach osób dorosłych i uczniów.
Udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz materiały edukacyjne w formie
konspektu. Koszt udziału: 1200 PLN/grupa do 14 osób

Organizator Zdzisław Anglart, z.anglart@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 509-739-904
290.
Temat
Adresaci

Oszacowanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w szkole/
placówce – dokumentowanie ryzyka zawodowego
członkowie zespołów oceniających ryzyko zawodowe w szkołach
i placówkach

Rodzaj formy kurs BHP
Liczba godzin 12
Planowany termin
IV kwartał 2020 r. i II kwartał 2021 r.
realizacji


Treści


Informacje dodatkowe
Organizator

Metodyka oszacowania ryzyka zawodowego z uwzględnieniem przepisów
i zasad Kodeksu pracy i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. z późn. zmianami.
Zasady zarządzania ryzykiem zawodowym w szkole/placówce

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz materiały edukacyjne w formie
konspektu. Koszt udziału: 150 PLN/osoba
Zdzisław Anglart, z.anglart@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 509-739-904,
Izabela Rosiak, i.rosiak@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 512-146-120

291.
Temat

Identyfikowanie zagrożeń w środowisku człowieka. Bezpieczne
zachowania w obliczu występowania zagrożenia

Adresaci uczniowie liceów i innych szkół ponadpodstawowych
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 6
Planowany termin
październik 2020 r. – kwiecień 2021 r. (trzecia środa każdego miesiąca)
realizacji
Treści




Rozpoznawanie zagrożeń.
Ochrona przed zagrożeniami
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Informacje dodatkowe Zajęcia w grupie 8-12-osobowej
Organizator

Zdzisław Anglart, z.anglart@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 509-739-904,
Izabela Rosiak, i.rosiak@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 512-146-120

292.
Temat

Identyfikowanie zagrożeń w środowisku pracy (wybrana branża
przemysłu). Bezpieczne zachowania w obliczu występowania zagrożenia

Adresaci uczniowie wszystkich typów szkół
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 6
Planowany termin
październik 2020 r. – kwiecień 2021 r. (druga środa każdego miesiąca)
realizacji

Treści 


Rozpoznawanie zagrożeń.
Ochrona przed zagrożeniami.
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

Informacje dodatkowe Zajęcia w grupie 8-12-osobowej
Organizator

Zdzisław Anglart, z.anglart@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 509-739-904,
Izabela Rosiak, i.rosiak@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 512-146-120

293.
Temat

Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków w życiu
prywatnym i szkolnym

Adresaci uczniowie wszystkich typów szkół
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 4
Planowany termin
Terminy będą podawane w „Informatorze miesięcznym”
realizacji


Treści


Ogólne zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Znaki bezpieczeństwa.
Oznakowania ekologiczne i ostrzegawcze produktów technicznych
i żywności

Informacje dodatkowe Zajęcia w grupie 8-12-osobowej
Organizator

Zdzisław Anglart, z.anglart@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 509-739-904,
Izabela Rosiak, i.rosiak@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 512-146-120

294.
Zarządzanie BHP, edukacja BHP, edukacja dla bezpieczeństwa,
metodyka pracy służb BHP, analiza i ocena zagrożeń, zarządzanie
Temat ryzykiem zawodowym, wymagania i przepisy BHP, postępowanie w razie
wypadku, dokumentowanie spraw BHP, nadzorowanie maszyn,
wyposażenia i infrastruktury
Adresaci pracownicy, kadra szkół i placówek
Rodzaj formy konsultacje indywidualne i grupowe
Liczba godzin 1 – 6
Planowany termin
w piątki (każdy tydzień, po wcześniejszym ustaleniu)
realizacji
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Treści

Szczegółowe treści określają uczestnicy konsultacji na podstawie konkretnych
zdarzeń i problemów

Informacje dodatkowe Miejsce konsultacji: ul. Franciszkańska 137 lub zdalnie
Organizator

Zdzisław Anglart, z.anglart@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 509-739-904,
Izabela Rosiak, i.rosiak@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 512-146-120

295.
Temat

Interdyscyplinarny konkurs wiedzy z bezpieczeństwa i higieny pracy
„Praca nie szkodzi” (V edycja)

Adresaci uczniowie szkół ponadpodstawowych
Rodzaj formy konkurs
Liczba godzin 3
Planowany termin
I i II kwartał 2021 r.
realizacji
Treści
Informacje dodatkowe
Organizator

Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań w środowisku pracy,
rozpoznawanie zainteresowań uczniów
Prezentacja wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy w postaci
infografiki
Zdzisław Anglart, z.anglart@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 509-739-904,
Izabela Rosiak, i.rosiak@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 512-146-120

296.
Temat

Infografika narzędziem do promowania bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy

Adresaci uczniowie szkół ponadpodstawowych
Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 12
Planowany termin
styczeń – luty 2021 r.
realizacji
Treści




Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań w środowisku pracy.
Multimedialna sztuka ilustracyjna – tworzenie infografiki

Kurs może być traktowany jako forma przygotowania do udziału
Informacje dodatkowe w międzyszkolnym konkursie „Praca nie szkodzi” – umożliwia ukształtowanie
umiejętności tworzenia infografiki
Zdzisław Anglart, z.anglart@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 509-739-904,
Organizator Izabela Rosiak, i.rosiak@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 512-146-120,
Danuta Urbaniak, d.urbaniak@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 696-058-553
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DORADZTWO ZAWODOWE
297.
Temat Koordynacja doradztwa zawodowego w szkole podstawowej
Adresaci

dyrektorzy, nauczyciele – koordynatorzy wewnątrzszkolnego systemu
doradztwa zawodowego

Rodzaj formy kurs metodyczny
Liczba godzin 30
Planowany termin
wrzesień – grudzień 2020 r.
realizacji


Treści 


Informacje dodatkowe

Wzbogacanie warsztatu pracy wychowawcy, doradcy zawodowego.
Doradztwo zawodowe grupowe.
Baza informacyjna dla celów doradztwa zawodowego

Zgłoszenia na adres e-mail. W przypadku zainteresowania będą zorganizowane
konsultacje grupowe i indywidualne

Organizator Małgorzata Sienna, m.sienna@lcdnikp.elodz.edu.pl
298.
Temat Orientacja i doradztwo zawodowe w edukacji w roku szkolnym 2020/2021
Adresaci dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni
Rodzaj formy konferencja
Liczba godzin 4
Planowany termin
wrzesień 2020 r.
realizacji


Treści 


Orientacja zawodowa w klasach I-VI.
Doradztwo edukacyjno-zawodowe w klasach VII-VIII.
Upowszechnianie oferty szkół zawodowych.
Organizacja wewnątrzszkolnego systemu orientacji, doradztwa
zawodowego

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na adres e-mail
Organizator Małgorzata Sienna, m.sienna@lcdnikp.elodz.edu.pl
299.
Temat Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość w roku szkolnym 2020/2021
Adresaci

dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, koordynatorzy
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

Rodzaj formy konferencja
Liczba godzin 4
Planowany termin
czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści 


Doradztwo edukacyjno-zawodowe w planowaniu dalszej ścieżki
kształcenia.
Organizacja wewnątrzszkolnego systemu orientacji, doradztwa
edukacyjno-zawodowego.
Dobre praktyki w zakresie orientacji i doradztwa edukacyjno-zawodowego
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Informacje dodatkowe Zgłoszenia na adres e-mail
Organizator Małgorzata Sienna, m.sienna@lcdnikp.elodz.edu.pl
300.
Temat Doradztwo zawodowe w świadomym planowaniu kariery
Adresaci uczniowie
Rodzaj formy konsultacje grupowe z uczniami, warsztaty
Liczba godzin 2 (jedno spotkanie)
Planowany termin
październik 2020 r. – czerwiec 2021 r. (w każdym miesiącu)
realizacji



Treści 



Doradztwo zawodowe w planowaniu zatrudnienia.
Współpraca z pracodawcami na rzecz przygotowania uczących się
i absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
Upowszechnianie oferty szkół zawodowych.
Organizacja wewnątrzszkolnego systemu orientacji, doradztwa
edukacyjno-zawodowego.
Badanie predyspozycji zawodowych

Zgłoszenia na adres e-mail. W przypadku zainteresowania będą organizowane
Informacje dodatkowe konsultacje indywidualne i grupowe, a informacje pojawią się
w „Informatorach miesięcznych”
Organizator Małgorzata Sienna, m.sienna@lcdnikp.elodz.edu.pl
301.
Temat Zintegrowany System Kwalifikacji
Adresaci dyrektorzy, nauczyciele
Rodzaj formy konsultacje grupowe
Liczba godzin 6
Planowany termin
listopad 2020 r.
realizacji


Treści 


Kwalifikacje rynkowe.
Polska Rama Kwalifikacji.
Opisy kwalifikacji zawodowych

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na adres e-mail
Organizator Małgorzata Sienna, m.sienna@lcdnikp.elodz.edu.pl
302.
Temat Punkt Konsultacyjny Polskiej Ramy Kwalifikacji
Adresaci dyrektorzy, nauczyciele
Rodzaj formy konsultacje indywidualne
Liczba godzin zgodnie z potrzebami
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r. (w każdym miesiącu)
realizacji
Treści Zintegrowany System Kwalifikacji
Informacje dodatkowe

Zgłoszenia na adres e-mail. W przypadku zainteresowania tematyką zostaną
zorganizowane konsultacje grupowe

Organizator Małgorzata Sienna, m.sienna@lcdnikp.elodz.edu.pl
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303.
Temat Zawodoznawstwo w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej
Adresaci

dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, liderzy wewnątrzszkolnego
systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, uczniowie łódzkich szkół

Rodzaj formy konsultacje grupowe
Liczba godzin 3
Planowany termin
styczeń – czerwiec 2021 r.
realizacji
Treści




Dobre praktyki doradztwa zawodowego.
Pracodawcy na rzecz doradztwa zawodowego

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na adres e-mail
Organizator Małgorzata Sienna, m.sienna@lcdnikp.elodz.edu.pl
304.
Temat Coaching w edukacji i doradztwie zawodowym
Adresaci dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni
Rodzaj formy kurs metodyczny, warsztaty metodyczne, konsultacje grupowe i indywidualne
Liczba godzin 30
Planowany termin
październik – grudzień 2020 r.
realizacji


Treści 


Nauczyciel – coach.
Stosowanie technik coachingowych w edukacji.
Stosowanie technik coachingowych w pracy doradcy zawodowego

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na adres e-mail
Organizator Małgorzata Sienna, m.sienna@lcdnikp.elodz.edu.pl
305.
Temat Mentoring w edukacji
Adresaci

dyrektorzy i nauczyciele szkół ogólnokształcących, zawodowych i szkół
podstawowych

Rodzaj formy kurs metodyczny (e-learning)
Liczba godzin 12
Planowany termin
marzec – kwiecień 2021 r.
realizacji


Treści



Mentoring skuteczną metodą w procesie rozpoznawania wewnętrznego
potencjału uczniów.
Rola nauczyciela – mentora w motywowania uczniów do samodzielnej
pracy

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na adres e-mail
Organizator Małgorzata Sienna, m.sienna@lcdnikp.elodz.edu.pl
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306.
Temat Upowszechnienie oferty szkół zawodowych
Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych i podstawowych
Rodzaj formy konsultacje indywidualne
Liczba godzin 15
Planowany termin
październik 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji


Treści


Wspieranie uczących się w tworzeniu indywidualnych planów rozwoju
edukacyjno-zawodowego.
Partnerstwo lokalne na rzecz zatrudnienia absolwentów

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na adres e-mail
Organizator Małgorzata Sienna, m.sienna@lcdnikp.elodz.edu.pl
307.
Temat Świadome planowanie ścieżki kształcenia i wybór zawodu
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne
Liczba godzin 8
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji
Zastosowanie metod aktywizujących podczas modelowych zajęć edukacyjnych
w następujących obszarach tematycznych:
Treści  „Poznaj siebie samego”.
 „Kreatywność – kluczem do sukcesu edukacyjnego”.
 „Zasoby osobowe atutem na rynku pracy”
Informacje dodatkowe
Organizator

Modelowe zajęcia edukacyjne będą realizowane we współpracy ze szkołami.
Udział na podstawie zgłoszeń wysłanych na adres e-mail
Ewa Koper, e.koper@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 506-382-985,
współpraca: Marek Wilmowski, m.wilmowski@lcdnikp.elodz.edu.pl

308.
Temat

Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej. Badania ankietowe wśród
rodziców uczniów klas VIII

członkowie Zespołu zadaniowego ds. badań ankietowych dotyczących
Adresaci świadomego planowania dalszej ścieżki kształcenia uczniów oraz diagnozy
potrzeb rodziców uczniów klas programowo najwyższych szkoły podstawowej
Rodzaj formy spotkania zespołu zadaniowego
Liczba godzin 20
Planowany termin
listopad 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji


Treści




Modyfikacja kwestionariusza ankietowego dla rodziców uczniów klas VIII
szkoły podstawowej.
Przeprowadzenie badań ankietowych wśród rodziców.
Opracowanie i prezentacja wyników badań (publikacja)
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Informacje dodatkowe Zgłoszenia na adres e-mail
Organizator

Ewa Koper, e.koper@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 506-382-985,
współpraca: Marek Wilmowski, m.wilmowski@lcdnikp.elodz.edu.pl

309.
Temat Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
Adresaci nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Rodzaj formy spotkania edukacyjne rad pedagogicznych
Liczba godzin w zależności od potrzeb szkół
Planowany termin
październik 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji

Treści








Akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego.
Zadania doradcy zawodowego w szkole.
Tematyka zajęć z doradztwa zawodowego.
Program doradztwa zawodowego.
System kształcenia ponadpodstawowego.
Informacja zawodowa

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na adres e-mail
Organizator

Ewa Koper, e.koper@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 506-382-985,
współpraca: Marek Wilmowski, m.wilmowski@lcdnikp.elodz.edu.pl

310.
Temat Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
nauczyciele doradztwa zawodowego szkół podstawowych
Adresaci i ponadpodstawowych, koordynatorzy Wewnątrzszkolnych Systemów
Doradztwa Zawodowego
Rodzaj formy kurs metodyczny
Liczba godzin 40
Planowany termin
październik 2020 r. – grudzień 2020 r.
realizacji



Treści 



Informacje dodatkowe
Organizator

Podstawy prawne doradztwa zawodowego w szkole.
Zadania koordynatora doradztwa zawodowego.
Doradztwo zawodowe, orientacja i preorientacja zawodowa.
Jak konstruować program doradztwa zawodowego?
Rola nauczycieli i wychowawców w efektywnej realizacji
Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
Ewaluacja WSDZ w szkole

Kurs częściowo realizowany online – z wykorzystaniem aplikacji Teams.
Zgłoszenia na adres e-mail
Marek Wilmowski, m.wilmowski@lcdnikp.elodz.edu.pl,
współpraca: Ewa Koper, e.koper@lcdnikp.elodz.edu.pl

311.
Temat Opracowanie koncepcji i realizacja Turnieju Zawodoznawczego.
Adresaci nauczyciele szkół podstawowych
Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego
Liczba godzin 20

129

Planowany termin
wrzesień – grudzień 2020 r.
realizacji



Treści




Turniej zawodoznawczy jako metoda realizacji orientacji zawodowej.
Opracowanie konkurencji turniejowych.
Kształtowanie kreatywności jako element orientacji zawodowej.
Świat zawodów na wesoło.
Zawody przeszłości, zawody przyszłości.
Realizacja Międzyszkolnego Turnieju Zawodoznawczego dla klas VI

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na adres e-mail
Organizator

Marek Wilmowski, m.wilmowski@lcdnikp.elodz.edu.pl,
współpraca: Ewa Koper, e.koper@lcdnikp.elodz.edu.pl

312.
Temat Edukacja statystyczna
Adresaci nauczyciele szkół podstawowych
Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego, seminarium
Liczba godzin 30
Planowany termin
październik – grudzień 2020 r., luty – czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści


Metoda projektów w obszarze edukacji statystycznej.
Przygotowanie XI Konkursu „Statystyka w karierze”.
Seminarium „Świat w liczbach” – innowacyjne rozwiązania w edukacji
statystycznej

Informacje dodatkowe Współpraca z Urzędem Statystycznym. Zgłoszenia na adres e-mail
Organizator Małgorzata Redlicka, m.redlicka@lcdnikp.elodz.edu.pl
313.
Temat

Oferta szkół ponadpodstawowych zawodowych w roku szkolnym
2021/2022

Adresaci nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół
Rodzaj formy spotkania zespołu zadaniowego
Liczba godzin 20
Planowany termin
styczeń – czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści


Opracowanie informatora „Szkoły ponadpodstawowe zawodowe w Łodzi.
Szkolnictwo zawodowe 2021/2022”.
Oferta szkół ponadpodstawowych zawodowych

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na adres e-mail
Organizator Małgorzata Redlicka, m.redlicka@lcdnikp.elodz.edu.pl
314.
Temat

Łódzki System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – koordynacja
działań

Adresaci uczniowie wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Rodzaj formy

konsultacje grupowe dla uczniów, grupowe badanie predyspozycji
zawodowych

Liczba godzin 1000
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Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji




Treści

Informacje dodatkowe







Planujemy karierę edukacyjno-zawodową po ukończeniu szkoły
podstawowej.
Poznawanie siebie jako jeden z drogowskazów kariery.
Badanie predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem kwestionariuszy
zainteresowań zawodowych i preferencji zawodowych.
Świat zawodów – charakterystyka wybranych branż zawodowych.
Wybór szkoły ponadpodstawowej.
Oferta edukacyjna łódzkich szkół ponadpodstawowych.
Rynek pracy w regionie i Polsce – prognozy rynku pracy.
Procedura naboru do szkół ponadpodstawowych

Współpraca z koordynatorami Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa
Zawodowego – planowanie tematyki i terminów konsultacji na terenie szkół
Małgorzata Bartosiak, m.bartosiak@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 19, 34, 44, 67, 164, 192, XXVI LO, XXXIII LO,
Zespół Szkół Gastronomicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego
Aleksandra Bednarek, a.bednarek@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 1, 11, 41, 70, 91, 162, IX LO, XVIII LO, Zespół Szkół
Budowlano-Technicznych
Agnieszka Bugajska-Możeszek, a.bugajska@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 10, 42, 51, 101, 110, 113, 149, 174, 175, 189
Renata Galas, r.galas@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 33, 37, 38, 64, 79, 114, 193, 139, 204
Emilia Gralewska, e.gralewska@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 4, 45, 58, 142, 152, 205, XLVII LO, XXIX LO,
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5

Ewa Koper, e.koper@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 2, 5, 12, 24, 29, 36, 141, 153, 158, 160, 173, 198,
Organizator 199, 202, XXI LO, XXXII LO, XXIII LO, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespół Szkół Politechnicznych
Małgorzata Redlicka, m.redlicka@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 54, 56, 65, 116, 182, Zespół Szkół Rzemiosła,
Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych
Dorota Świt, d.swit@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 7, 23, 30, 55, 61, 111, 166, 170, 190, XI LO, XLIV LO,
Zespół Szkół Ekonomii i Usług, Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych
Arkadiusz Trzuskowski, a.trzuskowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
II LO, III LO, VI LO, VIII LO, XII LO, XIII LO, XV LO, XX LO, XXIV LO
Marek Wilmowski, m.wilmowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 14, 26, 35, 46, 48, 71, 84, 169, Szkoła Podstawowa
w Mileszkach, XXX LO, Zespół Szkół Elektroniczno-Technicznych,
Zespół Szkół Przemysłu Mody
Anna Zientalska, a.zientalska@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 3, 40, 94, 120, 122, 184, 206, Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 4

131

315.
Temat Badanie predyspozycji zawodowych uczniów – konsultacje indywidualne
Adresaci uczniowie wszystkich typów szkół
Rodzaj formy indywidualne badanie predyspozycji zawodowych, konsultacje indywidualne
Liczba godzin 1000
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji



Treści 




Poznawanie siebie jako jeden z drogowskazów kariery.
Badanie predyspozycji zawodowych – z wykorzystaniem kwestionariuszy
zainteresowań zawodowych i preferencji zawodowych.
Wybór szkoły ponadpodstawowej.
Oferta edukacyjna łódzkich szkół ponadpodstawowych.
Konstruowanie Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego.
Procedura wyboru szkoły ponadpodstawowej

Współpraca z koordynatorami Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa
Informacje dodatkowe Zawodowego – planowanie tematyki i terminów konsultacji na terenie szkół
oraz w Ośrodku Doradztwa Zawodowego
Małgorzata Bartosiak, m.bartosiak@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 19, 34, 44, 67, 164, 192, XXVI LO, XXXIII LO,
Zespół Szkół Gastronomicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego
Aleksandra Bednarek, a.bednarek@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 1, 11, 41, 70, 91, 162, IX LO, XVIII LO, Zespół Szkół
Budowlano-Technicznych
Agnieszka Bugajska-Możeszek, a.bugajska@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 10, 42, 51, 101, 110, 113, 149, 174, 175, 189
Renata Galas, r.galas@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 33, 37, 38, 64, 79, 114, 193, 139, 204
Emilia Gralewska, e.gralewska@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 4, 45, 58, 142, 152, 205, XLVII LO, XXIX LO,
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5
Organizator Ewa Koper, e.koper@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 2, 5, 12, 24, 29, 36, 141, 153, 158, 160, 173, 198,
199, 202, XXI LO, XXXII LO, XXIII LO, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespół Szkół Politechnicznych
Małgorzata Redlicka, m.redlicka@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 54, 56, 65, 116, 182, Zespół Szkół Rzemiosła,
Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych
Dorota Świt, d.swit@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 7, 23, 30, 55, 61, 111, 166, 170, 190, XI LO, XLIV LO,
Zespół Szkół Ekonomii i Usług, Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych
Arkadiusz Trzuskowski, a.trzuskowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
II LO, III LO, VI LO, VIII LO, XII LO, XIII LO, XV LO, XX LO, XXIV LO
Marek Wilmowski, m.wilmowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 14, 26, 35, 46, 48, 71, 84, 169, Szkoła Podstawowa
w Mileszkach, XXX LO, Zespół Szkół Elektroniczno-Technicznych,
Zespół Szkół Przemysłu Mody
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Anna Zientalska, a.zientalska@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 3, 40, 94, 120, 122, 184, 206, Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 4
316.
Temat
Adresaci
Rodzaj formy

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego – wsparcie
i koordynacja zadań
dyrektorzy, nauczyciele, koordynatorzy Wewnątrzszkolnych Systemów
Doradztwa Zawodowego z wszystkich typów szkół
konsultacje grupowe i indywidualne dla nauczycieli, lekcje modelowe,
obserwacje zajęć edukacyjnych, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze

Liczba godzin 500
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji



Treści





Planowanie i realizacja działań w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu
Doradztwa Zawodowego.
Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych.
Poznanie potrzeb rynku pracy.
Świadome planowanie dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Czynniki wyboru szkoły.
Struktura systemu edukacji.
Oferta edukacyjna

Współpraca z dyrektorami szkół i koordynatorami Wewnątrzszkolnych
Informacje dodatkowe Systemów Doradztwa Zawodowego – planowanie form, tematyki i terminów
działań na terenie szkół, w zależności od potrzeb konkretnych placówek
Małgorzata Bartosiak, m.bartosiak@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 19, 34, 44, 67, 164, 192, XXVI LO, XXXIII LO,
Zespół Szkół Gastronomicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego
Aleksandra Bednarek, a.bednarek@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 1, 11, 41, 70, 91, 162, IX LO, XVIII LO, Zespół Szkół
Budowlano-Technicznych
Agnieszka Bugajska-Możeszek, a.bugajska@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 10, 42, 51, 101, 110, 113, 149, 174, 175, 189
Renata Galas, r.galas@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 33, 37, 38, 64, 79, 114, 193, 139, 204
Emilia Gralewska, e.gralewska@lcdnikp.elodz.edu.pl
Organizator Szkoły Podstawowe nr: 4, 45, 58, 142, 152, 205, XLVII LO, XXIX LO,
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5
Ewa Koper, e.koper@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 2, 5, 12, 24, 29, 36, 141, 153, 158, 160, 173, 198,
199, 202, XXI LO, XXXII LO, XXIII LO, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespół Szkół Politechnicznych
Małgorzata Redlicka, m.redlicka@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 54, 56, 65, 116, 182, Zespół Szkół Rzemiosła,
Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych
Dorota Świt, d.swit@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 7, 23, 30, 55, 61, 111, 166, 170, 190, XI LO, XLIV LO,
Zespół Szkół Ekonomii i Usług, Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych
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Arkadiusz Trzuskowski, a.trzuskowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
II LO, III LO, VI LO, VIII LO, XII LO, XIII LO, XV LO, XX LO, XXIV LO
Marek Wilmowski, m.wilmowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 14, 26, 35, 46, 48, 71, 84, 169, Szkoła Podstawowa
w Mileszkach, XXX LO, Zespół Szkół Elektroniczno-Technicznych,
Zespół Szkół Przemysłu Mody
Anna Zientalska, a.zientalska@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 3, 40, 94, 120, 122, 184, 206, Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 4
317.
Temat Rodzic świadomym doradcą kariery zawodowej swojego dziecka
Adresaci rodzice uczniów łódzkich szkół podstawowych
Rodzaj formy konsultacje grupowe dla rodziców, konsultacje indywidualne dla rodziców
Liczba godzin 200
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji



Treści





Przygotowanie rodziców do wspierania dziecka w podejmowaniu decyzji
edukacyjno-zawodowych.
Struktura systemu edukacji.
Wybór ścieżki edukacyjnej po szkole podstawowej.
Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wyboru szkoły i zawodu.
Różne możliwości potwierdzania kwalifikacji zawodowych.
Branże rozwojowe w województwie łódzkim – prognozy rynku pracy.
Procedura wyboru szkoły ponadpodstawowej

Współpraca z koordynatorami Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa
Informacje dodatkowe Zawodowego – planowanie tematyki i terminów konsultacji na terenie szkół
oraz w Ośrodku Doradztwa Zawodowego
Małgorzata Bartosiak, m.bartosiak@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 19, 34, 44, 67, 164, 192
Aleksandra Bednarek, a.bednarek@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 1, 11, 41, 70, 91, 162
Agnieszka Bugajska-Możeszek, a.bugajska@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 10, 42, 51, 101, 110, 113, 149, 174, 175, 189
Renata Galas, r.galas@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 33, 37, 38, 64, 79, 114, 193, 139, 204
Emilia Gralewska, e.gralewska@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 4, 45, 58, 142, 152, 205
Organizator Ewa Koper, e.koper@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 2, 5, 12, 24, 29, 36, 141, 153, 158, 160, 173, 198,
199, 202
Małgorzata Redlicka, m.redlicka@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 54, 56, 65, 116, 182
Dorota Świt, d.swit@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 7, 23, 30, 55, 61, 111, 166, 170, 190
Marek Wilmowski, m.wilmowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 14, 26, 35, 46, 48, 71, 84, 169, Szkoła Podstawowa
w Mileszkach
Anna Zientalska, a.zientalska@lcdnikp.elodz.edu.pl
Szkoły Podstawowe nr: 3, 40, 94, 120, 122, 184, 206
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318.
Temat Działania systemowe szkół z zakresu doradztwa zawodowego
Adresaci nauczyciele i koordynatorzy WSDZ, doradcy zawodowi
Rodzaj formy spotkania zespołów metodycznych
Liczba godzin 6
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji



Treści




Wprowadzanie w szkołach innowacyjnych rozwiązań z zakresu doradztwa
edukacyjno-zawodowego.
Wymiana doświadczeń związanych z efektywnością inicjatyw
podejmowanych w ramach działań systemowych z zakresu doradztwa
zawodowego w szkołach.
Wzbogacanie bazy edukacyjno-zawodowej szkół.
Strategia gromadzenia, opracowania i selekcjonowania materiałów
informacyjnych zgodnie z typem szkoły i poziomem kształcenia.
Certyfikowanie wzorcowych działań szkół

Informacje dodatkowe Zgłoszenia indywidualne
Organizator Anna Zientalska, a.zientalska@lcdnikp.elodz.edu.pl
319.
Temat
Adresaci

Dlaczego Supermen nosił majtki na rajstopach? – kreatywność i twórczość
w kształtowaniu ścieżki kariery
uczniowie klas VIII szkół podstawowych, uczniowie techników, liceów i szkół
branżowych

Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 2 (jedno spotkanie)
Planowany termin
październik 2020 – czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści 


Czym jest kreatywność?
Łamanie schematów myślowych.
Rozwiązywanie problemów i zagadek w sposób nieschematyczny

Informacje dodatkowe Termin ustalany indywidualnie
Organizator

Emilia Gralewska, e.gralewska@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78
wew. 101

320.
Temat Mechatronik, czy znam ten zawód? – ćwiczenia praktyczne w ROEM
Adresaci uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych
Rodzaj formy warsztaty
Liczba godzin 3 (jedno spotkanie)
Planowany termin
październik 2020 – czerwiec 2021 r.
realizacji
Poznanie zawodów mechatronicznych. Dzieci aktywnie uczestniczą
Treści w warsztatach w Laboratorium Robotyki i Laboratoriach Mechatronicznych,
wykonując ćwiczenia przygotowane dla danej grupy wiekowej
Informacje dodatkowe Termin ustalany indywidualnie
Organizator Dorota Świt, d.swit@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 101
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EDUKACJA EUROPEJSKA, REGIONALNA,
HISTORYCZNA I OBYWATELSKA
321.
Temat Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+
Adresaci

dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych,
młodzież, osoby dorosłe niebędące nauczycielami, przedsiębiorcy, studenci

Rodzaj formy konferencje, warsztaty, konsultacje grupowe i indywidualne
Liczba godzin w zależności od potrzeb
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – sierpień 2021 r.
realizacji
Programy edukacyjne Unii Europejskiej – Program Erasmus+ Edukacja
Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Młodzież, Edukacja Dorosłych,
Szkolnictwo Wyższe w nowej perspektywie finansowania na lata 2021-2027:
Treści  struktura programów,
 możliwości aplikowania – akredytacja w programie,
 zasady finansowania,
 wnioski aplikacyjne
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest akredytowanym przez Agencję
Narodową Programu Erasmus+ Regionalnym Punktem Informacyjnym.
Informacje dodatkowe Oprócz spotkań informacyjnych oferujemy możliwość korzystania z konsultacji
indywidualnych w każdy czwartek, w godz. 12.00 – 15.00. Zajęcia mogą być
prowadzone zdalnie – z wykorzystaniem aplikacji Teams
Barbara Wrąbel, b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78
Organizator wew. 351,
Anna Koludo, a.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78
322.
Temat Historia i WOS – nowocześnie i efektywnie
Adresaci nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie
Rodzaj formy

warsztaty metodyczne, modelowe zajęcia edukacyjne, konsultacje indywidualne
i grupowe, konferencja

Liczba godzin 30
Planowany termin
październik 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji


Treści 




Organizacja procesu kształcenia zgodnie z nową podstawą programową –
konstruowanie programu edukacyjnego i planu dydaktycznego, ewaluacja
programu.
Aktywizujące metody i formy kształcenia.
Metody rozwijające kreatywność uczniów.
Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
Konstruowanie scenariuszy zajęć i testów diagnostycznych

Zajęcia będą okazją do dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie
organizacji procesu kształcenia oraz inspiracją dla nauczycieli poszukujących
Informacje dodatkowe
nowych rozwiązań edukacyjnych. Część zajęć może być prowadzona zdalnie
– z wykorzystaniem aplikacji Teams
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Barbara Wrąbel, b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78
wew. 351,
Organizator Ewa Wiercińska-Banaszczyk, ewiercinska@wckp.lodz.pl, tel. 42 678-33-78
wew. 213,
Piotr Machlański, p.machlanski@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 351
323.
Temat Wille i pałace „ziemi obiecanej”
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli
Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 30
Planowany termin
październik 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji



Treści





Obiekty rezydencjonalne Łodzi.
Rys historyczny wybranych obiektów rezydencjonalnych, ze szczególnym
uwzględnieniem miejsc o wyjątkowym znaczeniu dla regionu lub kraju.
Architektura i sztuka willi i pałaców Łodzi.
Mieszkańcy willi i pałaców Łodzi.
Życie codzienne w miejskiej willi i pałacu.

Celem kursu jest ukazanie nauczycielom możliwości realizacji zajęć
edukacyjnych z edukacji regionalnej w oparciu o rezydencje: wille i pałace.
Poznanie historii wybranych obiektów rezydencjonalnych z terenu Łodzi
ze szczególnym uwzględnieniem miejsc o znaczeniu regionalnym
Informacje dodatkowe i ponadregionalnym oraz poznanie wybranych postaci historycznych –
mieszkańców willi i pałaców Łodzi.
Zajęcia będą miały formę warsztatów terenowych, jeżeli pozwoli na to stabilna
sytuacja epidemiczna w kraju. Część zajęć może być prowadzona zdalnie –
z wykorzystaniem aplikacji Teams
Organizator Piotr Machlański, p.machlanski@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 351
324.
Temat Łódzkie rody fabrykanckie
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli
Rodzaj formy kurs
Liczba godzin 30
Planowany termin
październik 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji
Treści




Historia wybranych rodów fabrykanckich Łodzi.
Wkład łódzkiej burżuazji w rozwój przemysłowej Łodzi

Celem kursu jest ukazanie nauczycielom możliwości realizacji zajęć
edukacyjnych w oparciu o biografie przedstawicieli łódzkiej burżuazji
Informacje dodatkowe przemysłowej oraz miejsca związane ze wybranymi fabrykantami.
Część zajęć może być prowadzona zdalnie – z wykorzystaniem aplikacji Teams
Organizator Piotr Machlański, p.machlanski@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 351
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325.
Temat Szlakiem wielokulturowej Łodzi
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli
Rodzaj formy warsztaty metodyczne
Liczba godzin 20
Planowany termin
październik 2020 r. – czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści 

Fenomen Łodzi wielokulturowej w przestrzeni miasta.
Dziedzictwo wielokulturowej Łodzi.
Pogłębienie wiedzy historycznej i regionalnej poprzez udział
w inicjatywach edukacyjnych podejmowanych we współpracy z różnymi
instytucjami

Celem spotkań edukacyjnych jest ukazanie nauczycielom możliwości realizacji
zajęć edukacyjnych z edukacji historycznej i regionalnej, przedstawiających
wielokulturową Łódź, w oparciu o współpracę z instytucjami zewnętrznymi
takimi jak: Łódzka Organizacja Turystyczna, Polskie Towarzystwo Historyczne,
Archiwum Państwowe w Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych
Informacje dodatkowe w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi.
Przedstawienie oferty edukacyjnej i nawiązanie współpracy z partnerami projektu.
Poznanie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych w edukacji historycznej
i regionalnej.
Część zajęć może być prowadzona zdalnie – z wykorzystaniem aplikacji Teams
Organizator Piotr Machlański, p.machlanski@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 351
326.
Temat Zielona Łódź – szlakiem parków i rzek (kontynuacja)
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj formy warsztaty metodyczne, wykłady/seminaria, spotkania ze specjalistami
Liczba godzin 30
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – marzec 2021 r.
realizacji


Treści 



Informacje dodatkowe
Organizator

Spacerem po parkach łódzkich – organizacja zajęć terenowych i wycieczek
edukacyjnych dla nauczycieli, czyli jak zachęcić ucznia do poznawania
swojego miasta?
Szlakiem rzek łódzkich – rzeka Łódka – tu wszystko się zaczęło. Łódzkie
rzeki – przebieg, znaczenie, ważne obiekty.
Opracowanie tras spacerów z uczniami.
Tworzenie własnych projektów i innowacji

Udział w zajęciach dla nauczycieli łódzkich szkół jest bezpłatny. Część zajęć
może być prowadzona zdalnie – z wykorzystaniem aplikacji Teams
Katarzyna Gostyńska, k.gostynska@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78
wew. 351
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327.
Temat

Historia małej ojczyzny – jak uczyć o Łodzi, sprawiając radość sobie
i dzieciom

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Rodzaj formy

warsztaty metodyczne, modelowe zajęcia edukacyjne, konsultacje indywidualne
i grupowe

Liczba godzin 20
Planowany termin
listopad 2020 r. – grudzień 2021 r.
realizacji



Treści



Informacje dodatkowe
Organizator

Twórczo i motywująco, czyli najważniejsze elementy w uczeniu o małej
ojczyźnie. Jak zachęcić ucznia do poznawania swojego miasta?
Aktywizujące metody i formy kształcenia, czyli edukacja regionalna
z pomysłem – gry terenowe, geocaching, opencaching, TRInO, questing.
Metody rozwijające kreatywność uczniów.
Znaczenia pozytywnych relacji między uczniami a nauczycielem
dla efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego

Udział w zajęciach dla nauczycieli łódzkich szkół i przedszkoli jest bezpłatny.
Część zajęć może być prowadzona zdalnie – z wykorzystaniem aplikacji Teams
Katarzyna Gostyńska, k.gostynska@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78
wew. 351

328.
Temat Konkurs historyczny „Mistrz Wiedzy Starożytnej” (III edycja)
Adresaci uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych z województwa łódzkiego
Rodzaj formy konkurs
Liczba godzin w zależności od potrzeb
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji


Treści


Historia starożytna z uwzględnieniem historii sztuki.
Stworzenie bazy pytań do testów.
Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli historii do pracy
z uczniem zdolnym i zainteresowanym historią

Komisja konkursowa będzie oceniać wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu
Informacje dodatkowe historii starożytnej, w oparciu o nową podstawę programową kształcenia
ogólnego dla szkół podstawowych oraz treści zalecanej literatury
Ewa Wiercińska-Banaszczyk, ewiercinska@wckp.lodz.pl, tel. 42 678-33-78
wew. 213,
Organizator
Barbara Wrąbel, b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78
wew. 351
329.
Temat XII Interdyscyplinarny Konkurs „O szkodliwości korupcji”
Adresaci
Rodzaj formy

uczniowie klas VIII szkół podstawowych i uczniowie klas I szkół
ponadpodstawowych
konkurs/konferencja, spotkanie zespołu zadaniowego, konsultacje grupowe
i indywidualne

Liczba godzin 20
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Planowany termin
luty – czerwiec 2021 r.
realizacji


Treści


Informacje dodatkowe

Zapobieganie i przeciwdziałanie korupcji poprzez edukację.
Obszary działań ludzkich zagrożone korupcją.
Rozbudzanie zainteresowania współczesną tematyką społeczną, gospodarczą
i polityczną

Konkurs jest realizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości
w Łodzi

Organizator Barbara Muras, b.muras@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 351
330.
Temat Edukacja prawna w szkole (kontynuacja)
Adresaci zainteresowani nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół
warsztaty metodyczne, konsultacje grupowe, sesja, seminarium, konferencja,
Rodzaj formy
konkurs, konsultacje indywidualne, spotkania zespołu metodyczno-innowacyjnego
Liczba godzin według potrzeb klienta
Planowany termin
wrzesień 2020 r. – maj 2021 r.
realizacji
 Prawo dla najmłodszych – jak uczniowie postrzegają prawo? Kąciki Prawne.
 Społeczne i prawne skutki internetowych zagrożeń – sieć internetowa a rożne
gałęzie prawa z nią związane: prawo autorskie i ochrona wizerunku w sieci,
zakupy przez Internet, nękanie, odpowiedzialność za własną aktywność
Treści
w sieci. Jak wspierać ucznia w obliczu zagrożeń internetowych?
(zajęcia dla nauczycieli).
 Jak odpowiadam za to, co robię w sieci? (konsultacje/warsztaty dla uczniów).
 Opracowanie publikacji „Konteksty edukacji prawnej”.
 Mediacje rówieśnicze w szkole podstawowej
Współpraca: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Sprawiedliwości,
pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
Sąd Okręgowy w Łodzi.
Informacje dodatkowe
Zakres tematyczny oraz forma zajęć do wyboru przez klienta. Nauczyciele
otrzymują materiały wspomagające w formie drukowanej lub elektronicznej.
Część zajęć może być prowadzona zdalnie – z wykorzystaniem aplikacji Teams
Organizator Barbara Muras, b.muras@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 351
331.
Temat Wiedza o społeczeństwie dla małych i dorosłych
Adresaci
Rodzaj formy

zainteresowani nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół,
ze szczególnym uwzględnieniem szkół podstawowych
warsztaty metodyczne, konsultacje indywidualne, warsztaty, sesje, spotkania
zespołu metodycznego

Liczba godzin 20
Planowany termin
październik 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji




Treści




Kształtowanie postaw obywatelskich najmłodszych.
Rozwój zawodowy nauczyciela WOS.
Techniki coachingowe wykorzystywane w środowisku szkoły podstawowej.
Organizacja procesu kształcenia WOS.
Metody aktywizujące i rozwijające kreatywność w przedmiocie
interdyscyplinarnym.
Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
Nowości w WOS
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Zajęcia dotyczą procesu kształcenia WOS we wszystkich typach szkół,
ze szczególnym uwzględnieniem szkoły podstawowej, w tym kształtowania
Informacje dodatkowe postaw obywatelskich najmłodszych. Adresowane są do nauczycieli oraz
wychowawców (również świetlic szkolnych). Część zajęć może być
prowadzona zdalnie – z wykorzystaniem aplikacji Teams
Organizator Barbara Muras, b.muras@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78 wew. 351
332.
Temat Samorząd czy samorządność? Spotkania samorządów uczniowskich
Adresaci zainteresowani nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół
Rodzaj formy warsztaty metodyczne, konsultacje grupowe
Liczba godzin 20
Planowany termin
październik 2020 r. – kwiecień 2021 r.
realizacji


Treści



Kształtowanie postaw obywatelskich.
Samorząd a samorządność.
Wywieranie wpływu na innych, czyli jak być liderem.
Przykłady dobrych praktyk w pracy samorządów uczniowskich

Zajęcia będą okazją do dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie pracy
Informacje dodatkowe samorządów uczniowskich oraz inspiracją dla nauczycieli i uczniów
poszukujących nowych form działania
Joanna Gruszczyńska, j.gruszczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78
wew. 230,
Organizator
Barbara Wrąbel, b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-33-78
wew. 351
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BADANIA RYNKU PRACY
333.
Zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy na kompetencje i kwalifikacje
Temat zawodowe – prezentacja najnowszych wyników badań rynku pracy
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
Adresaci

dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół, doradcy zawodowi, osoby
zainteresowane problematyką sytuacji na rynku pracy i zachodzących zmian

Rodzaj formy konsultacje indywidualne lub grupowe
Liczba godzin w zależności od zgłaszanych potrzeb
Planowany termin
od 21 września 2020 r. (zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem)
realizacji



Treści






Informacje dodatkowe
Organizator

Sytuacja na rynku pracy regionu łódzkiego, oczekiwania pracodawców
wobec pracowników w wybranych segmentach rynku pracy.
Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje, branże rozwojowe w Łodzi
i w województwie łódzkim oraz zawody przyszłości.
Wybrane aktualne wyniki badań i analiz z obszaru rynku pracy.
Zapotrzebowanie rynku pracy na odpowiednie kadry, w tym zapotrzebowanie
na kompetencje zawodowe i społeczne ważne dla lokalnego/regionalnego
rynku pracy.
Wyniki najnowszych projektów badawczych prowadzonych przez Zespół
i Partnerów Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Szczegółowe terminy ustalane będą według zgłaszanego zapotrzebowania –
telefonicznie i pocztą elektroniczną
Jarosław Tokarski, j.tokarski@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel.: 42 678-33-78 wew. 357,
współpraca: Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
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KURSY KWALIFIKACYJNE
1.

Kurs kwalifikacyjny Zarządzanie oświatą (patrz pozycja 1. Oferty…)

2.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – kwalifikacja BUD.20. „Organizacja robót związanych
z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych”
(patrz pozycja 230. Oferty…)

3.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – kwalifikacja BD.05. „Wykonywanie robót związanych z budową,
montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych” – kontynuacja
(patrz pozycja 231. Oferty…)

4.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – kwalifikacja BUD.17. „Organizacja i dokumentacja robót
związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych”
(patrz pozycja 232. Oferty…)

5.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – kwalifikacja BD.19. „Organizacja robót związanych z budową
i eksploatacją sieci gazowych” – kontynuacja
(patrz pozycja 233. Oferty…)

6.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – kwalifikacja TG.07. „Sporządzanie potraw i napojów” –
kontynuacja (patrz pozycja 234. Oferty…)

7.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – kwalifikacja BUD.16. „Wykonywanie robót związanych
z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych”
(patrz pozycja 235. Oferty…)

8.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – kwalifikacja BD.22. „Organizacja robót związanych z budową,
montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych” – kontynuacja
(patrz pozycja 236. Oferty…)

9.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – kwalifikacja BD.20. „Organizacja robót związanych z montażem
i eksploatacją instalacji gazowych” – kontynuacja
(patrz pozycja 237. Oferty…)

INFORMACJE DODATKOWE
Organizowane będą również bezpłatne spotkania edukacyjne z radami pedagogicznymi i zespołami
nauczycielskimi dostosowane do potrzeb poszczególnych przedszkoli, szkół i placówek. Propozycje ich
tematyki podano w niniejszej ofercie. Zachęcamy do zgłaszania tematów i zagadnień, które wynikają
z potrzeb przedszkoli, szkół, placówek oraz zespołów przedmiotowych, zadaniowych i problemowych.
Rejestracja na usługi wyłącznie elektroniczna – dostępna na stronie: http://rejestracja.wckp.lodz.pl.
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