
   

 

   

 

WAKACYJNA OFERTA EDUKACYJNA 

lipiec – sierpień 2019 
 

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 

Temat  
Programowanie dla najmłodszych z wykorzystaniem gry 

edukacyjnej Scottie Go 

Adresaci Nauczyciele szkół podstawowych 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
22.07. - 23.08.2019 

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 www.rejestracja.wckp.lodz.pl 

Organizator Tomasz Krupa 

 

Temat  Teams w pracy nauczyciela 

Adresaci Nauczyciele wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
22.07. - 23.08.2019 

Treści 

• Zakładanie zespołów - rodzaje zespołów 

• Role członków zespołu 

• Udostępnianie treści - praca na wspólnych dokumentach 

• Praca z uczniem – tworzenie zadań 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl 

Organizator Tomasz Krupa 

 

Temat  One drive – dane w chmurze 

Adresaci Nauczyciele wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
23.07, 30.07., 6.08.2019 

Treści 
• One Drive – organizacja plików 

• Umieszczanie i korzystanie z plików w chmurze 

• Udostępnianie plików - alternatywa dla mail’a 

http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl


   

 

   

 

• Praca na wspólnym udostępnionym dokumencie 

• Synchronizacja plików w chmurze z folderem na dysku 

lokalnym komputera 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl 

Organizator Tomasz Krupa 

 

Temat  Poczta i Kalendarz w Office 365 

Adresaci Nauczyciele przedszkoli 

Rodzaj formy Warsztaty – 3 edycje 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 

8.07.2019 

15.07.2019 

16.07.2019 

Treści 

• Konfiguracja programu pocztowego 

• Tworzenie grup mailingowych 

• Zarządzanie czasem przy pomocy aplikacji Kalendarz 

• Współdzielenie kalendarza 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Dorota Wojtuś 

 

Temat  Współdzielenie dokumentów w Word Online 

Adresaci Nauczyciele przedszkoli 

Rodzaj formy Warsztaty – 4 edycje 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 

22.07.2019 

23.07.2019 

29.07.2019 

30.07.2019 

Treści 

• Tworzenie dokumentów w aplikacji Word Online 

• Udostępnianie dokumentów do wspólnej edycji 

• Udostępnianie dokumentów do wglądu 

• Porządkowanie plików w One Drive 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Dorota Wojtuś 

 

Temat  
Przygotowanie interaktywnych i multimedialnych materiałów 

dydaktycznych 

Adresaci 
Nauczyciele wszystkich typów szkół i obszarów edukacyjnych 

zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w dydaktyce 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 5  

Planowany termin 

realizacji 
19.07.2019 

Treści • Obróbka cyfrowa materiału graficznego 

http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl


   

 

   

 

• Przygotowanie publikacji multimedialnej w chmurze 

w aplikacji SWAY 

• Przygotowanie testu interaktywnego w chmurze, a aplikacji 

FORMS 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Anna Koludo 

 

Temat  Technologie mobilne dla nauczycieli 

Adresaci Nauczyciele wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy Warsztaty  

Liczba godzin 2 

Planowany termin 

realizacji 
25.06., 27.06., 1.07., 4.07.2019 

Treści 

• Wykorzystanie aplikacji mobilnych na smartfonach 

Generowanie kodów QR 

• Aplikacja Learning Apps 

• Rozszerzona rzeczywistość 4D 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Anna Gnatkowska 

 

Temat  Ankiety i formularze w pracy przedszkola 

Adresaci Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
5.08.2019 

Treści 

• Projektowanie ankiet w aplikacji Forms 

• Udostępnianie ankiety 

• Zbieranie i analiza wyników ankiety 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Dorota Wojtuś 

 

Temat  Zabawy z programowaniem 

Adresaci Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy Warsztaty – 2 edycje 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
1.07.2019 

Treści 

• Wprowadzenie do nauki programowania bez użycia 

komputera 

• Przykłady ćwiczeń off-line rozwijające myślenie 

komputacyjne 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Lidia Aparta 

 

http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl


   

 

   

 

 

Temat  Modelowanie 3D 

Adresaci Uczniowie łódzkich szkół 

Rodzaj formy Warsztaty – 2 edycje 

Liczba godzin 6 

Planowany termin 

realizacji 

17-19.07.2019 

26-28.08. 2019 

Treści 
• Modelowanie obiektów 3D 

• Konstruowanie obiektów 3D 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Sławomir Szaruga 

 

Temat  Usługi Office 365 

Adresaci Nauczyciele – poradnia psychologiczno-pedagogiczna 

Rodzaj formy Warsztaty – 2 edycje 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 

3.07.2019 

5.07.2019 

Treści 

• Konfiguracja programu pocztowego 

• Tworzenie grup mailingowych 

• One Drive – organizacja plików 

• Praca na wspólnym udostępnionym dokumencie 

• Synchronizacja plików w chmurze z folderem na dysku 

lokalnym komputera 

• Tworzenie dokumentów w aplikacji Word Online 

• Udostępnianie dokumentów do wspólnej edycji 

• Udostępnianie dokumentów do wglądu 

• Porządkowanie plików w One Drive 

• Projektowanie ankiet w aplikacji Forms 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Lidia Aparta 

 

Temat  Jak wykorzystać publikacje o Łodzi  w pracy z uczniem? 

Adresaci Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy Warsztaty  

Liczba godzin 2 

Planowany termin 

realizacji 
20.08.2019 

Treści 

• Publikacje o Łodzi i łodzianach warte upowszechnienia 

• Wyszukiwanie informacji 

• Projektowanie działań edukacyjnych w oparciu o wybrane 

publikacje 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Barbara Langner  

http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl


   

 

   

 

Edukacja czytelnicza, promocja bibliotek szkolnych 

 

Temat  Przedsiębiorcza biblioteka  

Adresaci Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół  

Rodzaj formy Warsztaty  

Liczba godzin 2 

Planowany termin 

realizacji 
22.08.2019 

Treści 

• Zadania biblioteki szkolnej a kształtowanie postaw 

przedsiębiorczych uczniów 

• Kreatywny czytający 

• Dobre praktyki działań łączących kulturę i przedsiębiorczość 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Barbara Langner 

 

Temat  Gry czytelnicze  

Adresaci Nauczyciel bibliotekarze wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy Warsztaty  

Liczba godzin 2 

Planowany termin 

realizacji 
27.08.2019  

Treści 
• Wykorzystanie gier w kształtowaniu kompetencji 

czytelniczych 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Grażyna Bartczak-Bednarska  

 

Temat  Story Cubes  w edukacji czytelniczej  

Adresaci Nauczyciel bibliotekarze wszystkich typów szkół  

Rodzaj formy Warsztaty  

Liczba godzin 2 

Planowany termin 

realizacji 
28.08.2019 

Treści • Wykorzystanie gry Story Cubes  w pracy z czytelnikiem 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Grażyna Bartczak-Bednarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
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Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji 

 

Temat  
Jak: organizować konkursy, dokumentować przebieg konkursu, 

konstruować regulamin konkursu? 

Adresaci 
Nauczyciele – organizatorzy/koordynatorzy konkursów w szkołach 

wszystkich typów i placówkach oświatowych 

Rodzaj formy Konsultacja indywidualna/grupowa 

Liczba godzin 4 
Planowany termin 

realizacji 
sierpień 2019 

Treści 

• Obowiązujące akty prawne dotyczące organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów 

• Konkursy umiejętnościowe a szkolny system edukacji 

• Dydaktyczne i wychowawcze funkcje konkursów 

• Układ działań związanych z organizacją konkursu (w tym: 

powoływanie komisji konkursowych, tryb pracy komisji, 

zatwierdzanie i upowszechnianie regulaminu, reklama 

• Organizowanie i przeprowadzanie eliminacji konkursowych, 

• Ogłaszanie wyników i procedura odwoławcza 

• Organizowanie uroczystości podsumowującej konkurs 

• Ewaluacja, rekomendacja konkursu 

• Dokumentowanie przebiegu konkursu – niezbędna 

dokumentacja konkursowa (formalna i nieformalna), wzory 

dokumentacji formalnej 

• Struktura regulaminu konkursu i zasady jego konstruowania 

• Załączniki do regulaminu konkursu 

Informacje dodatkowe 

Realizacja formy w dwóch terminach: 

26.08.2019 (godz. od 12.00-14.00) 

28.08.2019 (godz. od 13.30-15.30) 

Miejsce: ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, Pracownia Edukacji 

Humanistycznej, sala nr 3B 

Organizator Elżbieta Bytniewska; email: ebytniewska@wckp.lodz.pl 

 

 

Ośrodek Doradztwa Zawodowego 

 

Temat  Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym Doradztwa Zawodowego 

Adresaci Młodzież, rodzice 

Rodzaj formy Doradztwo zawodowe indywidualne 

Liczba godzin indywidualnie 

Planowany termin 

realizacji 

01.07.-11.08.2019 (poniedziałek-piątek) 

8:30-15:30 

Treści Doradztwo zawodowe indywidualne 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Emilia Gralewska 

 

mailto:ebytniewska@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl


   

 

   

 

Temat  Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym Doradztwa Zawodowego 

Adresaci Młodzież, rodzice 

Rodzaj formy Doradztwo zawodowe indywidualne 

Liczba godzin indywidualnie 

Planowany termin 

realizacji 

01.07. – 15.07. 2019 

18.08-31.08. 2019 

10.00-15.00 

Treści Doradztwo zawodowe indywidualne 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Agnieszka Bugajska-Możyszek 

 

Temat  Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym Doradztwa Zawodowego 

Adresaci Młodzież, rodzice 

Rodzaj formy Doradztwo zawodowe indywidualne 

Liczba godzin indywidualnie 

Planowany termin 

realizacji 
01.08.2019 – 31.08.2019 

12.00-15.00 

Treści Doradztwo zawodowe indywidualne 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Dorota Świt 

 

Temat  Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym Doradztwa Zawodowego 

Adresaci Młodzież, rodzice 

Rodzaj formy Doradztwo zawodowe indywidualne 

Liczba godzin indywidualnie 

Planowany termin 

realizacji 
1.07.2019 – 20.07.2019, 26.08.2019- 30.08.2019  

10.00-13.00 

Treści Doradztwo zawodowe indywidualne 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Ewa Koper 

 

Temat  Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym Doradztwa Zawodowego 

Adresaci Młodzież, rodzice 

Rodzaj formy Doradztwo zawodowe indywidualne 

Liczba godzin indywidualnie 

Planowany termin 

realizacji 

25,26,27,28.06.2019 

14.00 - 18.00 

Treści Doradztwo zawodowe indywidualne 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Arkadiusz Trzuskowski 

 

Temat  Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym Doradztwa Zawodowego 

Adresaci Młodzież, rodzice 

http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl


   

 

   

 

Rodzaj formy Doradztwo zawodowe indywidualne 

Liczba godzin indywidualnie 

Planowany termin 

realizacji 

25.06 – 19.07, 05.08 -23.08 

9.00-14.00 

Treści Doradztwo zawodowe indywidualne 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Marek Wilmowski 

 

Temat  
Przygotowanie do ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej dla 

psychologów 

Adresaci Zainteresowani nauczyciele 

Rodzaj formy Konsultacja grupowa 

Liczba godzin 2 

Planowany termin 

realizacji 

24.06.2019 

14.00 - 16.00 

Treści Konsultacja grupowa 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Arkadiusz Trzuskowski 

 

Ośrodek Zarządzania w Edukacji 

 

Temat  Nadzór pedagogiczny, kierowanie zespołem 

Adresaci Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, liderzy zespołów 

Rodzaj formy Konsultacja indywidualna/grupowa 

Liczba godzin 8 

Planowany termin 

realizacji 
19-31.08.2019 

Treści 
• Przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego 

• Dobre praktyki w liderowaniu 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Mariola Zajdlic tel. 426783378 w. 208 m.zajdlic@lcdnikp.elodz.edu.pl  

 

Temat  Coaching, kompetencje kluczowe, ewaluacja wewnętrzna 

Adresaci 
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, liderzy zespołów, 

nauczyciele 

Rodzaj formy Konsultacja indywidualna/grupowa 

Liczba godzin 8 

Planowany termin 

realizacji 
1-5.07.2019, 26-30.08.19 

Treści 

• Planowanie rozwoju osobistego 

• Planowanie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem 

kompetencji kluczowych 

• Planowanie ewaluacji wewnętrznej szkoły/placówki 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
mailto:m.zajdlic@lcdnikp.elodz.edu.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl


   

 

   

 

Organizator Elżbieta Kolczyńska tel. 426783378 w. 208 
e.kolczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl  

 

Temat  Awans zawodowy nauczycieli 

Adresaci 
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele ubiegający 

się o kolejny stopień awansu zawodowego 

Rodzaj formy Konsultacja indywidualna/grupowa 

Liczba godzin 8 

Planowany termin 

realizacji 
12-28.08.2019 

Treści 
Planowanie i dokumentowanie działań w procesie awansu 

zawodowego nauczyciela. 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Zofia Kordala tel. 426783378 w. 208 z.kordala@lcdnikp.elodz.edu.pl  

 

Temat  
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole 

ogólnodostępnej 

Adresaci 
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele szkół 

ogólnodostępnych 

Rodzaj formy Konsultacja indywidualna/grupowa 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
12-26.08.2019 

Treści 
Planowanie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Aneta Madziara tel. 426783378 w. 20 a.madziara@lcdnikp.elodz.edu.pl  

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

 

Temat  
Zmiany w systemie kształcenia branżowego 

od 1 września 2019 r. 

Adresaci 
Dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele kształcenia 

zawodowego 

Rodzaj formy Konsultacje grupowe 

Liczba godzin  4 

Planowany termin 

realizacji 
11.07.2019;  28.08.2019   godz. 10.00-13.00  sala nr 2 

Treści 

• Podstawy prawne zmian 

• Organizacja kształcenia w technikum i w  szkole branżowej 

• Sytuacje niepromowania uczniów 

• Zmiany w ramowym planie nauczania dla technikum 

• Wymiar godzin kształcenia zawodowego 

• Opiniowanie nowych kierunków kształcenia 

• Ujednolicenie pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

mailto:e.kolczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
mailto:z.kordala@lcdnikp.elodz.edu.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
mailto:a.madziara@lcdnikp.elodz.edu.pl


   

 

   

 

• Obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli 

kształcenia zawodowego 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Barbara Kapruziak 

 

Temat  
Zmiany w systemie kształcenia branżowego 

od 1 września 2019 r. 

Adresaci 
Dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele kształcenia 

zawodowego 

Rodzaj formy Konsultacje grupowe 

Liczba godzin  4 

Planowany termin 

realizacji 
01.07.2019;  29.08.2019   godz. 10.00-13.00 sala nr 3 

Treści 

• Podstawy prawne zmian 

• Organizacja kształcenia w technikum i w  szkole branżowej 

• Sytuacje niepromowania uczniów 

• Zmiany w ramowym planie nauczania dla technikum 

• Wymiar godzin kształcenia zawodowego 

• Opiniowanie nowych kierunków kształcenia 

• Ujednolicenie pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

• Obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli 

kształcenia zawodowego 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Donata Andrzejczak 

 

Temat  
Zmiany w systemie kształcenia branżowego 

od 1 września 2019 r. 

Adresaci 
Dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele kształcenia 

zawodowego 

Rodzaj formy Konsultacje grupowe 

Liczba godzin  4 

Planowany termin 

realizacji 
02.07.2019;  04.07.2019   godz. 10.00-13.00 pokój w ODZ 

Treści 

• Podstawy prawne zmian 

• Organizacja kształcenia w technikum i w  szkole branżowej 

• Sytuacje niepromowania uczniów 

• Zmiany w ramowym planie nauczania dla technikum 

• Wymiar godzin kształcenia zawodowego 

• Opiniowanie nowych kierunków kształcenia 

• Ujednolicenie pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

• Obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli 

kształcenia zawodowego 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Maria Michalak 

 

http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl


   

 

   

 

Temat  
Zmiany w systemie kształcenia branżowego 

od 1 września 2019 r. 

Adresaci 
Dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele kształcenia 

zawodowego 

Rodzaj formy Konsultacje grupowe 

Liczba godzin  4 

Planowany termin 

realizacji 
03.07.2019    godz. 10.00-13.00 sala nr 3 

Treści 

• Podstawy prawne zmian 

• Organizacja kształcenia w technikum i w  szkole branżowej 

• Sytuacje niepromowania uczniów 

• Zmiany w ramowym planie nauczania dla technikum 

• Wymiar godzin kształcenia zawodowego 

• Opiniowanie nowych kierunków kształcenia 

• Ujednolicenie pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

• Obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli 

kształcenia zawodowego 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Joanna Orda 

 

Temat  
Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

do 2020 roku 

Adresaci 
Dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele kształcenia 

zawodowego 

Rodzaj formy Konsultacje grupowe 

Liczba godzin  4 

Planowany termin 

realizacji 
12.07.2019    godz. 10.00-13.00 sala nr 2 

Treści 
• Dokumenty normujące organizację kkz 

• Opracowanie planu kształcenia na kkz 

• Organizacja procesu kształcenia na kkz 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Barbara Kapruziak 

 

Temat  
Dostosowanie dokumentacji szkolnej do zmian w strukturze 

szkolnictwa branżowego zgodnie z nową podstawą programową 

kształcenia w zawodach 

Adresaci 
Dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele kształcenia 

zawodowego 

Rodzaj formy Konsultacje grupowe 

Liczba godzin  4 

Planowany termin 

realizacji 
02.07.2019    godz. 10.00-13.00 sala nr 3 

Treści 
• Zawody szkolnictwa branżowego  

• Monitorowanie potrzeb rynku  

• Egzamin zawodowy  

http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl


   

 

   

 

• Kształcenie praktyczne w rzeczywistych warunkach  

• Szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia 

zawodowego  

• Wzory dokumentów 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Donata Andrzejczak 

 

Temat  
Dostosowanie dokumentacji szkolnej do zmian w strukturze 

szkolnictwa branżowego zgodnie z nową podstawą programową 

kształcenia w zawodach 

Adresaci 
Dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele kształcenia 

zawodowego 

Rodzaj formy Konsultacje grupowe 

Liczba godzin  4 

Planowany termin 

realizacji 
17.07.2019    godz. 10.00-13.00 sala nr 2 

Treści 

• Zawody szkolnictwa branżowego  

• Monitorowanie potrzeb rynku  

• Egzamin zawodowy  

• Kształcenie praktyczne w rzeczywistych warunkach  

• Szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego 

•  Wzory dokumentów 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Barbara Kapruziak 

 

Temat  
Organizowanie pracy nauczyciela kształcenia w branży 

ekonomicznej, handlowej i logistycznej zgodnie z nową podstawą 

programową  

Adresaci 
Nauczyciele kształcenia zawodowego branży ekonomicznej, 

handlowej i logistycznej 

Rodzaj formy Konsultacje grupowe 

Liczba godzin  4 

Planowany termin 

realizacji 
03.07.2019,  30.08.2019    godz. 10.00-13.00 sala nr 3 

Treści 

• Analiza rozporządzenia w sprawie podstaw programowych 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 

dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 

wybranych zawodów szkolnictwa branżowego 

• Przyporządkowanie  215 zawodów do 32 branż 

• Analiza struktury i zakresu treści nowych podstaw 

programowych kształcenia w zawodach dla branży 

ekonomicznej, handlowej i logistycznej 

• Analiza kryteriów weryfikacji efektów kształcenia 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator  

 

http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl


   

 

   

 

Temat  
Organizowanie pracy nauczyciela kształcenia w branży 

przemysłu mody zgodnie z nową podstawą programową 

Adresaci Nauczyciele kształcenia zawodowego branży przemysłu mody 

Rodzaj formy Konsultacje grupowe 

Liczba godzin  4 

Planowany termin 

realizacji 
09.07.2019  godz. 10.00-13.00 pokój w ODZ 

Treści 

• Analiza rozporządzenia w sprawie podstaw programowych 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 

dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 

wybranych zawodów szkolnictwa branżowego 

• Przyporządkowanie  215 zawodów do 32 branż 

• Analiza struktury i zakresu treści nowych podstaw 

programowych kształcenia w zawodach dla branży 

przemysłu mody 

• Analiza kryteriów weryfikacji efektów kształcenia 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Maria Michalak 

 

Temat  
Organizowanie pracy nauczyciela kształcenia w branży 

mechanicznej i motoryzacyjnej zgodnie z nową podstawą 

programową 

Adresaci 
Nauczyciele kształcenia zawodowego branży mechanicznej 

i motoryzacyjnej 

Rodzaj formy Konsultacje grupowe 

Liczba godzin  4 

Planowany termin 

realizacji 
02.07.2019  godz. 10.00-13.00 sala nr 3 

Treści 

• Analiza rozporządzenia w sprawie podstaw programowych 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 

dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 

wybranych zawodów szkolnictwa branżowego 

• Przyporządkowanie  215 zawodów do 32 branż 

• Analiza struktury i zakresu treści nowych podstaw 

programowych kształcenia w zawodach dla branży 

mechanicznej i motoryzacyjnej  

• Analiza kryteriów weryfikacji efektów kształcenia 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Joanna Orda 

 

Temat  

Organizowanie pracy nauczyciela kształcenia zawodowego 

w branży spożywczo – gastronomicznej zgodnie z podstawą 

programową kształcenia w zawodach obowiązującą od 2019 

roku 

Adresaci 
Nauczyciele kształcenia zawodowego branży spożywczo – 

gastronomicznej  

http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl


   

 

   

 

Rodzaj formy Konsultacje grupowe 

Liczba godzin  4 

Planowany termin 

realizacji 
01.07.2019  godz. 10.00-13.00 sala nr 2 

Treści 

• Analiza rozporządzenia w sprawie podstaw programowych 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 

dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 

wybranych zawodów szkolnictwa branżowego 

• Przyporządkowanie  215 zawodów do 32 branż 

• Analiza struktury i zakresu treści nowych podstaw 

programowych kształcenia w zawodach dla branży 

spożywczo – gastronomicznej 

•  Analiza kryteriów weryfikacji efektów kształcenia 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Jadwiga Morawiec 

 

Temat  
Organizowanie pracy nauczyciela kształcenia zawodowego 

w branży elektryczno-energetycznej zgodnie z nowymi 

podstawami programowymi kształcenia w zawodach 

Adresaci 
Nauczyciele kształcenia zawodowego branży spożywczo – 

gastronomicznej  

Rodzaj formy Konsultacje grupowe 

Liczba godzin  4 

Planowany termin 

realizacji 
02.07.2019  godz. 10.00-13.00 sala nr 3 

Treści 

• Analiza rozporządzenia w sprawie podstaw programowych 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 

dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 

wybranych zawodów szkolnictwa branżowego 

• Przyporządkowanie  215 zawodów do 32 branż 

• Analiza struktury i zakresu treści nowych podstaw 

programowych kształcenia w zawodach dla branży 

elektryczno-energetycznej  

• Analiza kryteriów weryfikacji efektów kształcenia 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Maria Stompel 

 

Temat  
Zmiany w systemie kształcenia zawodowego w nowym roku 

szkolnym 2019/2020 

Adresaci Nauczyciele kształcenia zawodowego  

Rodzaj formy Konsultacje grupowe 

Liczba godzin  4 

Planowany termin 

realizacji 
09.07.2019  godz. 10.00-13.00 sala nr 3 

Treści 
Nowe rozwiązania w zakresie kształcenia zawodowego 

wprowadzone ustawą o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawą 

o systemie oświaty oraz niektórymi innymi ustawami. 

http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl


   

 

   

 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Maria Stompel 

 

Temat  
Organizowanie pracy nauczyciela kształcenia zawodowego 

w branży elektrycznej zgodnie z nową podstawą programową 

kształcenia w zawodach 

Adresaci Nauczyciele kształcenia zawodowego branży elektrycznej 

Rodzaj formy Konsultacje grupowe 

Liczba godzin  4 

Planowany termin 

realizacji 
30.08.2019  godz. 12.00-15.00 sala nr 3 

Treści 

• Analiza rozporządzenia w sprawie podstaw programowych 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 

dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 

wybranych zawodów szkolnictwa branżowego 

• Przyporządkowanie  215 zawodów do 32 branż 

• Analiza struktury i zakresu treści nowych podstaw 

programowych kształcenia w zawodach dla branży 

elektrycznej 

•  Analiza kryteriów weryfikacji efektów kształcenia 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Grażyna Adamiec 

 

Temat  
Analiza nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach 

w zakresie przedmiotów mechatronicznych i elektronicznych 

Adresaci 
Nauczyciele kształcenia zawodowego branży elektronicznej 

i mechatronicznej 

Rodzaj formy Konsultacje grupowe 

Liczba godzin  4 

Planowany termin 

realizacji 
30.08.2019  godz. 10.00-13.00 sala nr 3 

Treści 

• Analiza rozporządzenia w sprawie podstaw programowych 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 

dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 

wybranych zawodów szkolnictwa branżowego 

• Przyporządkowanie  215 zawodów do 32 branż 

• Analiza struktury i zakresu treści nowych podstaw 

programowych kształcenia w zawodach dla branży 

elektronicznej i mechatronicznej 

•  Analiza kryteriów weryfikacji efektów kształcenia 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Ryszard Zankowski 

 

Temat  
Organizowanie pracy nauczyciela kształcenia zawodowego 

w branży informatycznej zgodnie z nową podstawą programową 

kształcenia w zawodach obowiązującą od 2019 roku 

http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl


   

 

   

 

Adresaci Nauczyciele kształcenia zawodowego branży informatycznej 

Rodzaj formy Konsultacje grupowe 

Liczba godzin  4 

Planowany termin 

realizacji 
01.07.2019  godz. 10.00-13.00 sala nr 3 

Treści 

• Analiza rozporządzenia w sprawie podstaw programowych 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 

dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 

wybranych zawodów szkolnictwa branżowego 

• Przyporządkowanie  215 zawodów do 32 branż 

• Analiza struktury i zakresu treści nowych podstaw 

programowych kształcenia w zawodach dla branży 

informatycznej 

• Analiza kryteriów weryfikacji efektów kształcenia 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Danuta Urbaniak 

 

Temat  
Organizowanie pracy nauczyciela techniki i wychowania 

komunikacyjnego w kontekście zmian w programie kształcenia 

Adresaci Nauczyciele techniki i wychowania komunikacyjnego 

Rodzaj formy Konsultacje grupowe 

Liczba godzin  3 

Planowany termin 

realizacji 
29.08.2019  godz. 10.00-12.00 ul. Franciszkańska 137 

Treści 

Nowe rozwiązania w zakresie kształcenia w obszarze techniki 

i wychowania komunikacyjnego wprowadzone ustawą o zmianie 

ustawy – Prawo oświatowe, ustawą o systemie oświaty oraz 

niektórymi innymi ustawami 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Krzysztof Makowski 

 

Temat  
Zmiany w kształceniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

w strukturze szkolnictwa zawodowego obowiązujące od roku 

2019/20 

Adresaci Zainteresowani nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy 
Konsultacje indywidualne 

Konsultacje grupowe 

Liczba godzin 
 4 

 4 

Planowany termin 

realizacji 
15.07.2019  godz. 10.00-12.00 ul. Franciszkańska 137, sala 16 

28.08.2019  godz. 10.00-12.00 ul. Franciszkańska 137, sala 16 

Treści 

Nowe rozwiązania w zakresie kształcenia w obszarze 

bezpieczeństwa i higieny pracy wprowadzone ustawą o zmianie 

ustawy – Prawo oświatowe, ustawą o systemie oświaty oraz 

niektórymi innymi ustawami 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl
http://www.rejestracja@wckp.lodz.pl


   

 

   

 

Organizator Zdzisław Anglart 

 

Temat  
Wdrażanie nowej podstawy programowej w obszarze bhp 

w szkolnictwie zawodowym 

Adresaci Zainteresowani nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy 
Konsultacje indywidualne 

Konsultacje grupowe 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
03.07.2019  godz. 10.00-12.00 ul. Franciszkańska 137, sala 16 

22.08.2019  godz. 10.00-12.00 ul. Franciszkańska 137, sala 16 

Treści 
Analiza podstawy programowej i nowych programów kształcenia 

w obszarze bhp 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Izabela Rosiak 

 

Temat  
Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ergonomii. Szkolenie w dziedzinie BHP dla pracowników 

szkół i placówek 

Adresaci Pracownicy szkół i placówek oświatowych 

Rodzaj formy Szkolenie wstępne / okresowe 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
15.07.2019,  28.08.2019 godz. 10.00-13.00 ul. Franciszkańska 137, 

sala 16 

Treści Zgodnie z  programem szkolenia 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator Zdzisław Anglart, Izabela Rosiak 

 

Temat  
Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ergonomii. Szkolenie w dziedzinie BHP 

dla uczniów-praktykantów 

Adresaci Uczniowie odbywający staże/praktyki 

Rodzaj formy Szkolenie wstępne 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
27.06.2019,  20.08.2019 godz. 10.00-13.00 ul. Franciszkańska 137, 

sala 16 

Treści Zgodnie z  programem szkolenia 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl  

Organizator  
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Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej 

 

Temat Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+ 

Adresaci 

Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

oświatowych, młodzież, osoby dorosłe nie będące nauczycielami, 

przedsiębiorcy, studenci 

Rodzaj formy Konsultacje indywidualne 

Liczba godzin w zależności od potrzeb 

Planowany termin 

realizacji 

Regionalny Punkt Informacyjny będzie czynny w każdy czwartek 

w godz. 10.00 – 13.00 od 8 do 26 lipca 2019 r. (prosimy 

o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy) 

Treści 

 

Programy edukacyjne Unii Europejskiej – Program Erasmus+ 

Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Młodzież, 

Edukacja Dorosłych, Szkolnictwo Wyższe  

• Struktura programów 

• Możliwości aplikowania 

• Zasady finansowania 

• Wnioski aplikacyjne 

Informacje 

dodatkowe 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest jedynym w regionie, 

akredytowanym przez Agencję Narodową Programu Erasmus+, 

punktem informacyjnym. 

Organizator 

Barbara Wrąbel, b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.elodz.edu.pl,                         

tel. 42 678-33-78 wew. 351 

Anna Koludo, a.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 42 678-69-83 

 

Temat Regionalizm na wyciągnięcie ręki 

Adresaci 
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli, słuchacze 

Akademii Seniora 

Rodzaj formy Warsztaty terenowe 

Liczba godzin 18 godz.  

Planowany termin 

realizacji 

05.08. – 09. 08. 2019 

Każdego dnia zajęcia rozpoczną się o godz. 10.00 

Treści 

Program: 

Dzień 1 – Stare Miasto – tu wszystko się zaczęło (miejsce zbiórki – 

Stary Rynek) 

Dzień 2 – Ulica Piotrkowska – wielokulturowa ulica miasta (miejsce 

zbiórki – Plac Wolności pod ratuszem)  

Dzień 3 – Księży Młyn – królestwo bawełniane Scheiblerów (miejsce 

zbiórki – wejście do Pałacu Herbsta) 

Dzień 4 – Bałuty – żydowska dzielnica Łodzi (miejsce zbiórki – 

Stary Rynek) 

Dzień 5 – Las Łagiewniki – zielone płuca miasta (miejsce zbiórki – 

krańcówka autobusowa w Łagiewnikach, ul. Okólna) 

Informacje 

dodatkowe 

Udział w zajęciach jest nieodpłatny, zgłoszenia do 26 lipca na stronie 

internetowej www.wckp.lodz.pl  

mailto:Wrąbel,%20b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.elodz.edu.pl
http://www.wckp.lodz.pl/


   

 

   

 

Organizator 

 

Piotr Machlański, p.machlanski@lcdnikp.elodz.edu.pl 

Tel. 42 678 33 78 wew. 352 

 

Temat Letnia Akademia dla dzieci 

Adresaci Uczniowie grupa wiekowa 10-13 lat  (klasy 4-6 szkoły podstawowej) 

Rodzaj formy Pozaszkolne zajęcia dla uczniów 

Liczba godzin  2 x po 20 godz.  

Planowany termin i 

miejsce realizacji 

I grupa 08.07.-12.07.2019 

II grupa 15.07.-19.07.2019 

Każdego dnia zajęcia rozpoczną się i skończą w siedzibie Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 

ul. Kopcińskiego 29 w godzinach od 9.00 do 13.00. 

Treści 

Program: 

Dzień 1  

• Zabawy integracyjne.  

• Zabawa w fotografa (wskazane, aby dzieci miały ze sobą 

smartfony lub aparaty fotograficzne)  

• Spacer szlakiem Julka – plener fotograficzny  

Dzień 2 

• Zabawy integracyjne 

• Spacer po Cmentarzu Żydowskim – plener fotograficzny 

Dzień 3  

• Zabawy integracyjne 

• Zabawa w fotografa (obróbka zdjęć wykonanych przez dzieci) 

• Spacer do Parku im Jana Matejki – zabawy przyrodnicze 

Dzień 4  

• Zabawa w kodowanie 

• Spacer do Parku im 3-go Maja – zabawy ruchowe. 

Dzień 5 

• Wyprawa do Lasu Łagiewnickiego - poznawanie ciekawostek 

i tajemnic lasu  

• Zabawa ruchowa na ścieżce zdrowia  

• Podsumowanie i pożegnanie 

Informacje 

dodatkowe 

Udział w zajęciach jest nieodpłatny. W każdej grupie może 

uczestniczyć nie więcej niż 15 dzieci, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Organizator nie gwarantuje posiłku, prosimy aby dzieci przynosiły 

drugie śniadanie i napoje. Termin zgłoszenia do 28 czerwca 2019 r. 

Karta uczestnictwa do pobrania na  stronie internetowej 

www.wckp.lodz.pl, lub w sekretariacie Łódzkiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,  p. 209, II 

piętro.  

Organizator 

 

Katarzyna Gostyńska, k.gostynska@lcdnikp.elodz.edu.pl 

Barbara Wrąbel, b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.elodz.edu.pl 

Tel. 42 678 33 78 wew. 352 
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