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WSTĘP 

Człowieka stworzono jako istotę,  
która powinna nieprzerwanie się doskonalić  
i osiągnąwszy jeden cel, sięgać po kolejny. 

/Ralph Rausom/ 

Szanowni Państwo! 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi zaprasza Państwa 

do zapoznania się z nową ofertą doskonalenia, przygotowaną na rok szkolny 2021/2022. Nasze 

propozycje powstały w oparciu o wnioski z ewaluacji już zrealizowanych usług, jak też diagnozę 

potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów i nauczycieli oraz kierunki polityki oświatowej państwa, 

określone przez MEN. Bogatsi w doświadczenia ubiegłoroczne, związane ze zdalnym 

nauczaniem, a także w trosce o wygodę naszych klientów, będziemy prowadzić nasze formy 

doskonalenia zarówno stacjonarnie, jak i on-line. Możecie Państwo jak zwykle, wybierać między 

kursami doskonalącymi, zajęciami warsztatowymi, seminariami, wykładami, konferencjami, 

konsultacjami zbiorowymi, a także decydować się na formę uczestniczenia w nich. Konsultanci 

chętnie będą spotykać się z radami pedagogicznymi i udzielać konsultacji indywidualnych 

Zapraszamy także do korzystania z kompleksowego wspierania szkół i placówek, które 

prowadzimy z nadzieją, że pomoże ono dyrektorom i nauczycielom w doskonaleniu warsztatu 

pracy, jej planowaniu i realizacji ścieżki rozwoju zawodowego. Jak zwykle zachęcamy 

do dzielenia się swymi doświadczeniami i osiągnięciami, co umożliwiają nasza strona 

„Nauczyciele-Nauczycielom” i promocja na łamach „Przeglądu Edukacyjnego”. Pamiętajcie 

Państwo także o możliwościach jakie dają sieci współpracy i samokształcenia. Jeśli chcieliby 

Państwo wzbogacić ofertę WODN, to udostępniamy link „Twórz z nami naszą ofertę”. 

Oferta doskonalenia WODN w Łodzi dostępna jest także na naszej stronie internetowej: 

www.wodn.lodz.pl oraz i aktualizowana informacjami dwumiesięcznymi. Serdecznie 

zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi propozycjami doskonalenia, mając nadzieję, 

że ich realizacja z Waszym udziałem przyczyni się do sukcesów nauczycieli i uczniów, a nas 

wzbogaci o doświadczenia i inspiracje. 

Nauczycielom, Dyrektorom, Uczniom i ich Rodzicom życzymy zdrowia i dobrego roku 

szkolnego 2021/2022. 

 

 
DYREKTOR 

Wojewódzkiego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi 

dr Jan Kamiński  

http://www.wodn.lodz.pl/
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I. WSPOMAGANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi zaprasza 

dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu Łodzi 

i województwa do korzystania z programu wsparcia rozwoju szkoły – 

Wspomaganie szkoły lub placówki oświatowej. 

W ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych oferujemy: 

 wsparcie konkretnej szkoły w wykonywaniu zadań wynikających 

z polityki oświatowej, jak również pomoc w rozwiązywaniu 

jej specyficznych problemów; 

 współpracę z dyrektorem i nauczycielami w dokonaniu diagnozy 

potrzeb szkoły i pracujących w niej nauczycieli; 

 pomoc w zaplanowaniu, wdrożeniu oraz podsumowaniu działań 

służących rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów. 

Działania służące rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów 

realizujemy we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i Dla Dzieci 

z Wadami Rozwojowymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

dla Młodzieży oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką.  

Gwarantujemy: 

 pomoc w diagnozowaniu problemów i zaplanowaniu działań służących 

ich rozwiązywaniu; 

 konsultacje indywidualne, w tym on-line oraz dostęp do informacji 

pedagogicznej; 

 udział nauczycieli w sieciach przedmiotowych lub problemowych; 

 promowanie osiągnięć i doświadczeń placówki wspomaganej. 

Szkoły / placówki zainteresowane nowym modelem wspomagania 

prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia (załącznik nr 4). 

Zapraszamy również na indywidualne konsultacje związane 

ze wspomaganiem konkretnej szkoły i placówki, których udzielać 

będą konsultanci WODN i pracownicy poradni. Harmonogram 

konsultacji zamieszczony będzie na naszej stronie internetowej. 

Zapraszamy do współpracy! 
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II. INFORMACJA O ORGANIZACJI SZKOLEŃ 

Zapraszając do udziału w szkoleniach informujemy:  

1. Zgłoszenia udziału w szkoleniu: 

– kurs doskonalący – załącznik nr 1,  

– kurs kwalifikacyjny – załącznik nr 2,  

– szkolenie rady pedagogicznej – załącznik nr 3 

wyłącznie na piśmie, przyjmuje Dział Organizacji Doskonalenia 

WODN, Łódź, ul. Wólczańska 202, p. 206. 

Można je składać osobiście, przesłać pocztą, faksem  

na nr (42) 636-61-46 lub przez formularz na stronie internetowej 

http://www.wodn.lodz.pl. Dostępne do pobrania są także formularze 

zgłoszeń w formatach DOC i PDF. 

2. O dokładnym terminie i warunkach organizacyjnych formy doskonalenia 

uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, przed rozpoczęciem 

zajęć. 

3. Bliższe informacje na temat proponowanych form doskonalenia można 

uzyskać w Dziale Organizacji Doskonalenia pod numerem telefonu  

(42) 636-81-83.  

4. Oferta opublikowana została także w Internecie. Ofertę roczną 

uzupełniają oferty dwumiesięczne, również dostępne na naszej stronie. 

Zachęcamy do śledzenia działu „Aktualności”, gdzie zamieszczamy 

informacje o dodatkowych propozycjach szkoleń.  

5. Rezygnację z udziału w danej formie doskonalenia należy zgłaszać 

w Dziale Organizacji Doskonalenia lub do koordynatora formy. 

6. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach, prosimy dokonywać zgodnie 

z zasadami przyjmowania odpłatności za udział w szkoleniach 

po zakwalifikowaniu na kurs. 

7. Na nieodpłatne konsultacje indywidualne zapraszamy po uprzednim 

telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu z odpowiednim 

pracownikiem merytorycznym WODN – zgodnie z wykazem konsultacji 

(rozdział IX Oferty na 2021/2022). 

Życzymy Państwu satysfakcji z udziału w naszych formach 

szkoleniowych oraz wielu sukcesów zawodowych. 
  

http://www.wodn.lodz.pl/
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1. Zasady przyjmowania odpłatności za udział w szkoleniach w WODN 

w Łodzi 

1. Uczestnik pokrywa koszty indywidualnie: 
 szkolenie jednodniowe 

W przypadku jednodniowych form doskonalenia odpłatność można uiścić gotówką 

na zajęciach lub dokonać przelewu na konto WODN (okazać potwierdzenie wpłaty 

koordynatorowi kursu). 

 szkolenie dłuższe niż jednodniowe 

Płatności należy dokonać na konto WODN z podaniem numeru i tytułu kursu oraz imienia 

i nazwiska uczestnika kursu.  

Potwierdzenie wpłaty należy przedstawić koordynatorowi kursu najpóźniej na pierwszym 

spotkaniu. 

Przelew należy dokonać dopiero po uzyskaniu potwierdzenia zakwalifikowania się 

na zajęcia. 

2. Całość odpłatności za udział w szkoleniu pokrywa placówka  
Na pierwsze spotkanie kursu należy przynieść oświadczenie z placówki wg wzoru (dostępny 

w załączniku 5 oferty oraz na stronie internetowej WODN): 

 nazwa i adres placówki z kodem pocztowym, 

 imię i nazwisko uczestnika, za którego placówka pokrywa koszty szkolenia,  

 numer i nazwa kursu,  

 kwota odpłatności,  

 potwierdzenie dyrektora placówki z informacją, czy dana forma będzie refundowana 

ze środków doskonalenia nauczycieli zaplanowanych na dany rok budżetowy. 

WODN wystawia fakturę, płatną przelewem. 

3. Część odpłatności za udział w szkoleniu pokrywa placówka 

(dofinansowanie) 

 Część kwoty, którą pokrywa uczestnik szkolenia, należy uiścić zgodnie z zasadami 

obowiązującymi przy wpłatach indywidualnych (pkt. 1). 

 Część kwoty, którą pokrywa placówka, należy uiścić wg ustaleń dotyczących 

finansowania przez placówkę (konieczne jest oświadczenie placówki wg wzoru z pkt. 2).  

UWAGA! 

 Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik podejmuje decyzję co do płatnika (wpłata 

indywidualna czy dofinansowanie z placówki) 

 Istnieje możliwość wystawienia faktury w ciągu 3 miesięcy od dokonania wpłaty  

 Po dokonaniu wpłaty indywidualnej WODN może wystawić fakturę jedynie na nazwisko 

osoby, która dokonała wpłaty 

 Nie ma możliwości wystawienia faktury na placówkę, jeśli dowód wpłaty potwierdza 

indywidualną wpłatę nauczyciela. 
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2. Klauzula informacyjna dla nauczycieli uczestniczących w formach 

doskonalenia organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w przy ul. Wólczańskiej 202 w Łodzi, 

tel. 042 636 16 89, adres e- mail: wodn@wodn.lodz.pl. 

 Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia 

Nauczycieli w Łodzi jest Pani Anna Śladek, tel. (42) 636-99-19,  

adres e- mail: anna.sladek@wodn.lodz.pl. 

 Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i prowadzenia 

formy doskonalenia przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Łodzi. 

 Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1045). 

 Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom 

upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa. 

 Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

 Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych, 

prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy 

uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa 

w formie doskonalenia. 

 Pana/ Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 
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III. POLECAMY 

 

Konsultanci WODN prowadzą konsultacje w obszarze awans i rozwój zawodowy. Szczegółowe informacje 
o terminach działania punktu konsultacyjnego podane są w rozdziale Tematyka Konsultacji oraz na naszej stronie 
internetowej w linku AWANS ZAWODOWY 

 

Zapraszamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami: 
 na łamach naszego czasopisma Przegląd Edukacyjny (Anna Iwicka-Okońska, aiwicka@ewodn.pl) 
 na stronie Nauczyciele-Nauczycielom 

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języków obcych oraz uczniów wszystkich typów szkół województwa łódzkiego 
do wzięcia udziału w projekcie ŁÓDZKIE WIELOJĘZYCZNE. Projekt realizujemy we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Łódzkie bardziej francuskie i Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego. W ramach projektu 
zapraszamy nauczycieli języków obcych do udziału w projektach i imprezach, ze szczególnym uwzględnieniem 
edukacji dramowej i nauczania poprzez działanie w przedszkolu i szkole podstawowej, a w szkole 
ponadpodstawowej – kształtowania umiejętności krytycznego myślenia na lekcjach języka obcego. 
Szczegółowych informacji udziela Joanna Bechcińska, konsultantka ds. języków obcych w WODN w Łodzi,  
e-mail: j.bechcinska@wodn.lodz.pl 

 

Projekt edukacji patriotycznej ŁÓDZKIE ORLĘTA SPADKOBIERCY NIEPODLEGŁOŚCI Regionalna edukacja historyczna 
i wychowanie patriotyczno-obronne młodzieży szkolnej, oparte na łódzkich tradycjach walk o niepodległość Polski. 

Projekt realizowany jest od września 2021 r. do czerwca 2022 r przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Łodzi we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Łodzi, Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych w Łodzi, Zarządem Głównym Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin  w Łodzi i Zarządem 
Stowarzyszenia Upamiętniania Armii "Łódź''. Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych 
z terenu Łodzi, którzy wezmą udział w proponowanych przez WODN przedsięwzięciach oraz podejmą własne 
inicjatywy w ramach edukacji historycznej i wychowania patriotycznego uczniów.  

Koordynator projektu: dr Tadeusz Zbigniew Bogalecki, tel. (42) 636-51-35 

 

Innowacyjny projekt, w którym może brać udział każdy nauczyciel zainteresowany wzbogacaniem procesu 
edukacyjnego nieszablonowymi narzędziami multimedialnymi. Celem projektu jest zaprezentowanie aplikacji 
mapowej oraz określenie możliwości wykorzystania jej zasobów w praktyce edukacyjnej różnych edukacji i typów 
szkół, w kontekście realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Szkolenia odbywają się metodą 
blended z udziałem naszych partnerów z departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego. 

Informacji udziela Kinga Gałązka, tel. (42) 636-51-35 

  

 ŁÓDZKIE WIELOJĘZYCZNE 

 PROJEKT EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ 

 GEOPORTAL WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

 PUNKT KONSULTACYJNY AWANSU ZAWODOWEGO 

 

 NASZE PUBLIKACJE 

http://www.wodn.lodz.pl/wodn/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=188
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Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych edukacją filmową do udziału w tematycznych warsztatach, 
prowadzonych przez WODN. Zimą 2021 roku zapraszamy do udziału w seminarium filmowym, organizowanym 
we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. T. Kotarbińskiego w Łodzi. Natomiast chętnych 
do doskonalenia wiedzy z zakresu edukacji teatralnej i wykorzystania elementów teatralizacji i improwizacji 
w pracy wychowawczej i dydaktyce serdecznie zapraszamy na warsztaty, które zorganizujemy wspólnie z Teatrem 
Nowym w Łodzi – tematy warsztatów będą dostępne w ofertach dwumiesięcznych. 
Koordynatorka projektów: dr Renata Jagodzińska, tel. (42) 636-51-35 

 
 

Czytanie rozwija dzieci i buduje ich zasoby na wielu poziomach emocjonalnych, językowym czy intelektualnym. 
Zgubnymi skutkami nieczytania jest ubogi język, niechęć do budowania dłuższych wypowiedzi , nie tylko tych 
pisemnych, a w konsekwencji – gorsze kontakty z rówieśnikami, ale także kłopoty z nauką. Dlatego zapraszam 
do udziału w programie „Klinika dobrego czytelnika”, w którym proponuję treści zarówno przydatne 
w wychowaniu i nauczaniu dzieci młodszych, jak i uczniów całkiem dorosłych, a jego cel jest oczywisty – 
pozyskiwanie coraz większego grona miłośników czytania dla przyjemności. 

 

– UCZYSZ SIĘ TY – UCZĘ SIĘ JA 
Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego do udziału w projekcie „Uczysz się ty – uczę się ja” w ramach 
Programu Powszechnej Dwujęzyczności. Jego celem jest aktywizowanie środowiska nauczycielskiego w celu 
włączania w przedszkolne sytuacje edukacyjne nauki języka angielskiego. W ramach projektu oferujemy bezpłatny 
kurs doskonalący „Nauka języka angielskiego razem z dziećmi w przedszkolu” i udział w sieci współpracy 
i samokształcenia „Dwujęzyczne dzieci”. 
Koordynatorki projektu: Mirosława Matczak, tel. (42) 630-40-55, Anna Maciejewska, tel. (42) 636 16 89  

– OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI 
Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli klas drugich szkół podstawowych. Ma na celu wzbogacenie form 
wprowadzania tematyki finansowej oraz z zakresu bezpieczeństwa. Stwarza on uczniom niepowtarzalną szansę 
nabywania praktycznych doświadczeń w zakresie samodzielnego podejmowania przyszłych decyzji o zarabianiu, 
oszczędzaniu i racjonalnym wydawaniu pieniędzy oraz gospodarowaniu własnymi zasobami. Udział w projekcie jest 
całkowicie bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.  
Koordynatorka projektu: Bogusława Rajska, tel. (42) 636-99-08 

– ETYKA NIE TYLKO DLA SMYKA 
Projekt umożliwiający realizację zagadnień etycznych (wychowanie do wartości) i antykorupcyjnych w edukacji 
wczesnoszkolnej zgodnie z zapisami w podstawie programowej kształcenia ogólnego według propozycji 
przygotowanych scenariuszy i pomysłów zajęć. 
Koordynatorki projektu: Barbara Papierz, tel. (42) 630-40-55,Bogusława Rajska, (42) 636-99-08 

– AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA 
Cykl szkoleń w ramach kursu doskonalącego, skierowany do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej, o stażu pracy do lat 5. Nauczyciele uzyskają wsparcie w rozwoju zawodowym oraz budowaniu 
warsztatu pracy. Tematyka szkoleń jest kreowana przez uczestniczki kursu. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. 
Koordynatorki projektu: Mirosława Matczak, tel. (42) 630-40-55, Anna Maciejewska, tel. (42) 636-16-89 

– WEBQUEST W PRACY NAUCZYCIELA  
Projekt skierowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Jego celem jest 
podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z zastosowaniem metody WebQuest 
i technologii informacyjno-komunikacyjnych.  
W ramach projektu odbędą się konsultacje, konferencja i konkurs "Mój autorski WebQuest". Nadesłane przez 
nauczycieli scenariusze zrealizowanego WebQuestu zostaną zamieszczone na stronie internetowej WODN 
w zakładce „Nauczyciele nauczycielom” oraz będą cyklicznie publikowane w Przeglądzie Edukacyjnym WODN  
Koordynatorki projektu: Anna Maciejewska, tel. (42) 636-16-89, Mirosława Matczak, tel. (42) 630-40-55 

  

 PROJEKTY DLA NAUCZYCIELI WYCH. PRZEDSZKOLNEGO i EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

EDUKACJA FILMOWA I TEATRALNA 

 

 

 KLINIKA DOBREGO CZYTELNIKA 
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– PRZYJACIELE ZIPPIEGO 
Rekomendowany program promocji zdrowia psychicznego oraz dobrego samopoczucia skierowany do nauczycieli 
wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagogów i psychologów, którzy są zainteresowani 
wspieraniem rozwoju emocjonalno-społecznego i zdrowia psychicznego dzieci.  
Trenerki programu: Barbara Papierz, tel. (42) 630-40-55, Bogusława Rajska, tel. (42) 636-99-08 

– APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ 
Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej to rekomendowany program profilaktyki i promocji zdrowia. Program 
jest adresowany do uczniów w wieku 8-12 lat. Jego celem jest kształtowanie umiejętności radzenia sobie 
ze stresem i trudnościami, poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych. 
Dzieci uczą się także wyznaczania sobie celów i realizacji marzeń. Program może być kontynuacją działań 
podejmowanych w ramach zajęć Przyjaciele Zippiego.  
Trenerki programu: Barbara Papierz, tel. (42) 633-40-55, Bogusława Rajska, tel. (42) 636-99-08 

 

Zapraszamy do oglądania oraz prezentowania efektów konkursów i prac uczniów oraz własnego dorobku 
artystycznego nauczycieli w naszej Galerii II p. 

 

Prowadzimy również szkolenia proponowane przez rady pedagogiczne, dyrekcję placówki lub szkolne zespoły 
zadaniowe. Jesteśmy przygotowani do dokonania – wspólnie z dyrekcją i radą pedagogiczną – analizy sytuacji 
szkoły, zaprojektowania i realizacji programu wsparcia, „skrojonego na miarę” zdiagnozowanych oczekiwań i potrzeb. 
Zamówienia na szkolenie rady pedagogicznej należy przysyłać na druku „Karta zgłoszenia szkolenia rady 
pedagogicznej” (załącznik nr 3) 

 

ZAPRASZAMY DO CZĘSTEGO ODWIEDZANIA NASZEJ STRONY WWW.WODN.LODZ.PL, 
GDZIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO AKTUALNE INFORMACJE NT. WYDARZEŃ I SZKOLEŃ 

  

 GALERIA WODN 

 SZKOLENIA NA ŻYCZENIE 

 PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REKOMENDOWANE PRZEZ MEN

 KONKURSY DLA TRZECIOKLASISTÓW 

http://www.wodn.lodz.pl/
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IV. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

W roku szkolnym 2021/22 proponujemy Państwu warsztaty z pisania 

programów nauczania do nowej podstawy programowej kształcenia 

w zawodach szkolnictwa branżowego. Program nauczania powinien być 

opracowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli kształcenia 

zawodowego i powinien zawierać także programy nauczania 

do poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia w zawodzie, ustalonych przez dyrektora szkoły. 

MEN zapowiedziało obowiązkowe przystąpienie do egzaminu 

zawodowego i czeladniczego, które będzie warunkiem ukończenia szkoły. 

Proponujemy nauczycielom kursy doskonalące z pomiaru 

dydaktycznego zarówno na potrzeby szkoły dla nauczycieli o krótkim 

stażu pracy jak i dłuższy kurs uzgodniony z Wydziałem Egzaminu 

Zawodowego CKE dla nauczycieli, którzy chcieliby współpracować 

z komisjami egzaminacyjnymi  

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUTEM BADAŃ EDUKACYJNYCH 

W ramach współpracy z IBE proponujemy dyrektorom szkół, 

doradcom edukacyjno-zawodowym, nauczycielom-wychowawcom, 

konsultantom i doradcom metodycznym bezpłatne seminaria 

upowszechniające Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK). 
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V. KURSY KWALIFIKACYJNE PLANOWANE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej  

z zakresu „Zarządzanie Oświatą” 

 

 

 Uczestnikami kursu może być kadra kierownicza oświaty oraz wszyscy 

nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie, przygotowujący 

się do pełnienia tej funkcji, posiadający stopień awansu zawodowego 

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego 

 Kurs trwa od października 2021 r. do lipca 2022 r. 

 Szczegółowe informacje o organizacji kursu będą podane na stronie 

internetowej WODN we wrześniu 

 Program kursu realizowany jest na podstawie ramowego planu 

i programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej, 

10.11.2015 r. – 210 h 

Warunki ukończenia kursu: 

 aktywny udział we wszystkich zajęciach (dopuszczalna 

usprawiedliwiona absencja – 10% ogólnego czasu trwania zajęć 

dydaktycznych) 

  zaliczenie wykonania zadań praktycznych wymaganych programem 

 wykonanie i obrona pracy dyplomowej 

ZGŁOSZENIA przyjmowane będą na druku WODN 

 faksem: (42) 636-61-46 lub osobiście 

 informacja tel. (42) 636-81-83 
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VI. INFORMACJA O SZKOLENIACH „NA ODLEGŁOŚĆ” 

Zapraszamy na szkolenia realizowane: 

 E-LEARNING – w trybie na odległość. Zajęcia tego typu prowadzone będą 

z wykorzystaniem: 

a. Platformy Moodle 

b. webinarów (zdalnie np. z wykorzystaniem aplikacji Teams) 

c. rejestrowanych webinarów 

 BLENDED LEARNING– w trybie mieszanym: część zajęć kursu realizowana jest 

stacjonarnie, a część z wykorzystaniem narzędzi e-learningu 

UWAGA: W przypadkach niektórych kursów komputerowych jest możliwość wyboru 

między trybami: stacjonarnym, mieszanym oraz w pełni e-learningowym. 

Uczenie się w trybie na odległość pozwala uczestnikom kursu decydować o czasie 

i tempie nauki, a co najważniejsze, ułatwia kontakt z prowadzącym zajęcia. W czasie 

całego kursu każdy uczestnik ma prawo do konsultacji. Tego typu doskonalenie 

pozwala na bardziej indywidualne podejście do uczestników, ich potrzeb i oczekiwań. 

Oprogramowanie potrzebne uczestnikom kursów jest typowe i przeważnie 

standardowo zainstalowane na komputerze. Ta forma szkolenia wymaga więc jedynie 

dostępu do Internetu (w domu, szkole) oraz posiadania konta poczty elektronicznej. 

Najważniejsze czego potrzebuje uczestnik takich szkoleń, to silna motywacja 

i samodyscyplina. 

Korzystając z tego typu szkolenia:  

 oszczędzasz czas, który przeznaczasz na dojazdy, 

 uczysz się w dogodnym dla siebie czasie, 

 masz indywidualną opiekę prowadzącego. 

Ta forma szkoleń weszła już na stałe do naszej oferty.  

WAŻNE: W przypadku, gdy forma planowana jest w dwu różnych trybach, 

zajęcia stacjonarne odbędą się, gdy zbierze się odpowiednia grupa chętnych. 

W przeciwnym razie realizowany będzie wyłącznie tryb e-learningowy 

(w przypadku grupy liczącej co najmniej pięć osób). Wybór trybu należy 

zaznaczyć na karcie zgłoszenia. 
 

 

 
 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT POWYŻSZYCH SZKOLEŃ  
W ROZDZIALE „FORMY DOSKONALENIA” OFERTY DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

NA ROK 2021/2022 ORAZ W OFERTACH MIESIĘCZNYCH / DWUMIESIĘCZNYCH 
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VII. FORMY DOSKONALENIA 

1. Organizacja i zarządzanie oświatą 

Nr projektu: 1  Forma: warsztat stacjonarnie lub e-learning 

Tytuł: 
Rada pedagogiczna jako organ szkoły. Zasady funkcjonowania 
i dokumentowania jej działalności 

Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub zainteresowani nauczyciele 

Cele: 
doskonalenie umiejętności prawidłowego planowania, funkcjonowania i dokumentowania działalności rady 
pedagogicznej 

Autor programu: Beata Florek Koordynator projektu: Beata Florek 

Termin i miejsce realizacji: X 2021 oraz I 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

 

Nr projektu: 2  Forma: warsztat stacjonarnie lub e-learning 

Tytuł: Prawo wewnątrzszkolne – zasady opracowywania, wdrażania i nowelizowania 

Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub zainteresowani nauczyciele 

Cele: 
doskonalenie umiejętności opracowywania dokumentów prawa wewnątrzszkolnego takich jak: statut, uchwały, 
regulaminy, procedury, decyzje administracyjne i kierownicze, zarządzenia, polecenia służbowe, instrukcje 

Autor programu: Beata Florek Koordynator projektu: Beata Florek 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021 oraz IV 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

 

Nr projektu: 3  Forma: warsztat stacjonarnie lub e-learning 

Tytuł: 
Szkoła inteligentna czy kreatywna – innowacje pedagogiczne w praktyce 
szkolnej 

Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub zainteresowani nauczyciele 

Cele: poszerzenie wiedzy na temat innowacji i nowatorstwa pedagogicznego jako elementu rozwoju szkoły 

Autor programu: Beata Florek Koordynator projektu: Beata Florek 

Termin i miejsce realizacji: I 2022 oraz V 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

 

Nr projektu: 4  Forma: warsztat stacjonarnie lub e-learning 

Tytuł: 
Organizacja i sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z aktualnym 
stanem prawnym 

Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub zainteresowani nauczyciele 

Cele: zapoznanie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi sprawowania nadzoru 

Autor programu: Beata Florek Koordynator projektu: Beata Florek 

Termin i miejsce realizacji: IX 2021 oraz I 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 
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Nr projektu: 5  Forma seminarium 

Tytuł: 
Zadania dyrektora w zakresie organizacji i dokumentowania oceny pracy 
nauczyciela 

Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele 

Cele: 
– ugruntowanie wiedzy dotyczącej oceny pracy nauczyciela zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi 

– poznanie kryteriów oceny pracy nauczyciela 

Autor programu: Beata Florek Koordynator projektu: Beata Florek 

Termin i miejsce realizacji: X 2021 oraz III 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

 

Nr projektu: 6  Forma: warsztat stacjonarnie lub e-learning 

Tytuł: 
Kompendium wiedzy na temat aktów prawnych regulujących funkcjonowanie 
placówek oświatowych 

Adresat: nauczyciele stażyści i nauczyciele kontraktowi przedszkoli i szkół 

Cele: 
– pogłębienie wiedzy na temat aktów prawnych obowiązujących nauczycieli 

– doskonalenie umiejętności stosowania przepisów prawa w praktyce 

Autor programu: Beata Florek Koordynator projektu: Beata Florek 

Termin i miejsce realizacji: X 2022 oraz IV 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

 

Nr projektu: 7  Forma warsztaty stacjonarnie lub e-learning 

Tytuł: Statut szkoły zgodny z wymogami ustawy Prawo Oświatowe 

Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub zainteresowani nauczyciele 

Cele: doskonalenie umiejętności w zakresie zasad techniki prawodawczej i nowelizacji statutu zgodnie z wymogami prawa 

Autor programu: Beata Florek Koordynator projektu: Beata Florek 

Termin i miejsce realizacji: X 2021 oraz IV 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

 

Nr projektu: 8  Forma kurs doskonalący 

Tytuł: Vademecum młodego dyrektora  

Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych z krótkim stażem na tych stanowiskach 

Cele: 

– kształtowanie nawyku sprawnego korzystania z przepisów prawa 

– doskonalenie umiejętności zarządzania placówką oświatową 

– doskonalenie umiejętności sprawnej organizacji pracy na stanowisku kierowniczym 

Autor programu: Beata Florek  Koordynator projektu: Beata Florek  

Termin i miejsce realizacji: XI-XII 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 20 Planowana odpłatność uczestnika: 100 zł 
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Nr projektu: 9  Forma warsztaty stacjonarnie lub e-learning 

Tytuł: 
Jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcja kancelaryjna, instrukcja w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt  

Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych z krótkim stażem na tych stanowiskach 

Cele: 
– zapoznanie z uregulowaniami prawnymi dotyczącym zasad opracowywania, zatwierdzania i wdrażania 

w/w dokumentów 

– nabycie umiejętności opracowania i wdrożenia dokumentów wymaganych ustawą 

Autor programu: Beata Florek  Koordynator projektu: Beata Florek  

Termin i miejsce realizacji: XI 2021 oraz V 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

 

Nr projektu: 10  Forma seminarium  

Tytuł: 
Dokumentacja zgodna z RODO – odpowiedzialność dyrektora jako 
administratora za właściwe dokumentowanie polityki bezpieczeństwa danych 
osobowych w placówce 

Adresat:  dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele pełniący funkcję IOD 

Cele: 
– zapoznanie z zakresem wymaganej prawem dokumentacji ochrony danych osobowych 

– nabycie umiejętności opracowania i wdrożenia dokumentów wymaganych ustawą 

Autor programu: Beata Florek  Koordynator projektu: Beata Florek  

Termin i miejsce realizacji: II 2022 oraz V 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

 

Nr projektu: 11  Forma seminarium 

Tytuł: 
Prawo pracy dla początkujących – stosowanie Karty Nauczyciela, Kodeksu 
Pracy oraz innych przepisów w polityce kadrowej dyrektora placówki 
oświatowej 

Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych z krótkim stażem na tych stanowiskach 

Cele: 

– kształtowanie nawyku sprawnego korzystania z przepisów prawa regulujących politykę kadrową 

– doskonalenie umiejętności zarządzania placówką oświatową 

– doskonalenie umiejętności sprawnej organizacji pracy na stanowisku kierowniczym 

Autor programu: Beata Florek  Koordynator projektu: Beata Florek  

Termin i miejsce realizacji: IX 2021 oraz III 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 
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2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe 

Nr projektu: 12  Forma: kurs doskonalący zdalnie 

Tytuł: 
Przygotowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do planowania 
kariery zawodowej 

Adresat: nauczyciele odpowiedzialni za doradztwo zawodowe w szkole 

Cele: 

– przygotowanie diagnozy potencjału zawodowego 

– indywidualny plan działania 

– informacje edukacyjno-zawodowe 

– współpraca ze środowiskiem lokalnym i rodzicami 

Autor programu: Jadwiga Miłos Koordynator projektu: Jadwiga Miłos 

Termin i miejsce realizacji: II 2022  WODN w Łodzi, aplikacja Teams 

Liczba godzin: 15 Planowana odpłatność uczestnika:  bezpłatnie 

 

Nr projektu: 13  Forma: kurs doskonalący zdalnie 

Tytuł: Pierwsze kroki w zawodzie 

Adresat: nauczyciele odpowiedzialni za doradztwo zawodowe w szkole zawodowej 

Cele: 

– przygotowanie ucznia do wejścia na rynek pracy 

– poznanie zasad dotyczących „pierwszego wrażenia” w nowej pracy 

– zapoznanie z pułapkami w jakie obfituje praca wśród ludzi 

Autor programu: Jadwiga Miłos Koordynator projektu: Jadwiga Miłos 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi, aplikacja Teams 

Liczba godzin: 20 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 14  Forma: warsztat zdalnie 

Tytuł: Organizacja warsztatu pracy doradcy zawodowego na odległość 

Adresat: nauczyciele odpowiedzialni za doradztwo zawodowe w szkole, zainteresowani nauczyciele 

Cele: 

– jak rozumieć doradztwo na odległość 

– zasady prowadzenia doradztwa na odległość 

– poznanie metod i narzędzi wyposażania uczniów w wiedzę o zawodach i możliwościach tworzenia ścieżki 
edukacyjno-zawodowej 

Autor programu: Jadwiga Miłos Koordynator projektu: Jadwiga Miłos 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021  WODN w Łodzi, aplikacja Teams 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 15  Forma: warsztat zdalnie 

Tytuł: Specyfika doradztwa zawodowego w przedszkolu 

Adresat: nauczyciele przedszkoli 

Cele: 

– doskonalenie umiejętności nauczycieli do pracy z dziećmi w zakresie tematyki preorientacji zawodowej 

– jak rozwijać kompetencje społeczne dziecka 

– doskonalenie umiejętności prowadzenia preorientacji zawodowej w formie zabaw 

– propozycje materiałów do pracy z dziećmi 

Autor programu: Jadwiga Miłos Koordynator projektu: Jadwiga Miłos 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi, aplikacja Teams 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 20 zł 



Oferta doskonalenia WODN – Łódź na rok szkolny 2020/2021 

 18 

Nr projektu: 16  Forma: warsztat zdalnie 

Tytuł: Doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych 

Adresat: nauczyciele odpowiedzialni za doradztwo zawodowe w szkole, zainteresowani nauczyciele 

Cele: 

– rozwijanie kompetencji społecznych ucznia 

– doskonalenie umiejętności kształtowania proaktywnych postaw uczniów związanych z odpowiedzialnością 
za własną przyszłość zawodową 

– jak przygotować dokumenty aplikacyjne 

Autor programu: Jadwiga Miłos Koordynator projektu: Jadwiga Miłos 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi, aplikacja Teams 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika:  bezpłatnie 

 

Nr projektu: 17  Forma: warsztat zdalnie 

Tytuł: 
Ogólnopolski projekt z orientacji zawodowej w nauczaniu początkowym 
„Ja w świecie zawodów” 

Adresat: zainteresowani nauczyciele 

Cele: 

– doskonalenie umiejętności uczniów w poznawaniu różnych zawodów 

– stwarzanie dzieciom możliwości do odkrywania swoich predyspozycji i zainteresowań 

– wspomaganie kompetencji kluczowych i kompetencji społecznych 

Autor programu: Jadwiga Miłos Koordynator projektu: Jadwiga Miłos 

Termin i miejsce realizacji: IX 2021  WODN w Łodzi, aplikacja Teams 

Liczba godzin: 30 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatne 
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3. Kształcenie zawodowe 

Nr projektu: 18  Forma: kurs doskonalący zdalnie 

Tytuł: Pomiar dydaktyczny w kształceniu zawodowym 

Adresat: nauczyciele przedmiotów zawodowych współpracujący z CKE i komisjami egzaminacyjnymi 

Cele: 

– przygotowanie pomiaru: analiza treści kształcenia, operacjonalizacja efektów kształcenia, tworzenie koncepcji 
testu 

– konstruowanie testu: budowanie zadań pisemnych, budowanie zadań praktycznych wraz z zasadami oceniania 

– analiza i ocena zadań 

– analiza i ocena testu 

– wskaźniki analizy statystycznej 

– błędy w konstruowaniu zadań 

Autor programu: Jadwiga Miłos Koordynator projektu: Jadwiga Miłos 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021  WODN w Łodzi, aplikacja Teams 

Liczba godzin: 50 Planowana odpłatność uczestnika: 350 zł 

 

Nr projektu: 19  Forma: warsztat zdalnie 

Tytuł: 
Pomiar dydaktyczny dla nauczycieli kształcenia zawodowego z krótkim stażem 
pracy w szkole 

Adresat: nauczyciele przedmiotów zawodowych, zainteresowani nauczyciele 

Cele: 

– doskonalenie umiejętności w zakresie sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów 

– wprowadzenie do pomiaru dydaktycznego 

– przygotowanie do konstruowania testów pisemnych i praktycznych 

– opracowanie testu z nauczanego przedmiotu 

– doskonalenie umiejętności w zakresie ilościowej i jakościowej analizy wyników testowania 

Autor programu: Jadwiga Miłos Koordynator projektu: Jadwiga Miłos 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021  WODN w Łodzi, aplikacja Teams 

Liczba godzin: 15 Planowana odpłatność uczestnika: 50 zł 
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4. Rozwój i awans zawodowy nauczycieli 

Nr projektu: 20  Forma: warsztat stacjonarnie lub e-learning 

Tytuł: Opiekun stażu – Jak dobrze spełnić swoją rolę i realizować zadania 

Adresat: nauczyciele, którzy pełnią funkcję opiekuna stażu lub przygotowują się do tej funkcji 

Cele: rozwijanie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji opiekuna stażu 

Autor programu: Anka Pilichowska, Małgorzata Tworkiewicz Koordynator projektu: Anka Pilichowska 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 21  Forma: kurs doskonalący 

Tytuł: 
Przepisy dotyczące systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły 
i ich zastosowanie 

Adresat nauczyciele realizujący staż na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego 

Cele: 
poszerzenie wiedzy na temat posługiwania się prawem oświatowym w zakresie: kwalifikacji, procedur realizacji 
awansu zawodowego nauczycieli, uprawnień i obowiązków nauczycieli, zasad funkcjonowania szkoły i rozwijanie 
umiejętności stosowania prawa w praktyce szkolnej 

Autor programu: Jacek Brzeziński Koordynator projektu: Krzysztof Sibielski 

Termin i miejsce realizacji: II-III 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 12 Planowana odpłatność uczestnika: 80 zł 

 Nauczyciel rozpoczynający pracę 

Nr projektu: 22  Forma: e-learningowa konsultacja zbiorowa 

Tytuł: Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela rozpoczynającego pracę 

Adresat: zainteresowani nauczyciele rozpoczynający pracę w placówce oświatowej 

Cele: 

– zasady podejmowania i planowania rozwoju 

– wdrażanie do planowania rozwoju zawodowego 

– nabywanie umiejętności analizowania własnej pracy i diagnozowania potrzeb kompetencyjnych 

Autor programu: Anka Pilichowska Koordynator projektu: Anka Pilichowska 

Termin i miejsce realizacji: IX 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 23  Forma: warsztat 

Tytuł: Jak zostać nauczycielem kontraktowym – Krok po kroku 

Adresat nauczyciele stażyści rozpoczynający pracę w szkole, placówce 

Cele: 
– zdobycie wiedzy dotyczącej rozwoju i awansu zawodowego, poznanie procedur awansu zawodowego 

– nabycie umiejętności tworzenia planu rozwoju, dokumentowania własnych działań i pisania sprawozdania 
oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz zaprezentowania swojego dorobku zawodowego 

Autor programu: Krzysztof Sibielski Koordynator projektu: Krzysztof Sibielski 

Termin i miejsce realizacji: IX 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 80 zł 
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Nr projektu: 24  Forma: warsztat stacjonarnie lub e-learning 

Tytuł: 
Jak przygotować się do spotkania z komisją kwalifikacyjną na stopień 
nauczyciela kontraktowego? 

Adresat nauczyciele stażyści przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego 

Cele: 

– przygotowanie nauczyciela do spotkania z komisją kwalifikacyjną 

– rozwijanie umiejętności dokumentowania i prezentowania własnego dorobku zawodowego przed komisją 
kwalifikacyjną 

– rozwijanie umiejętności prezentowania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do uzyskania stopnia 
nauczyciela kontraktowego 

Autor programu: Krzysztof Sibielski Koordynator projektu: Krzysztof Sibielski 

Termin i miejsce realizacji: IV-V 2022 WODN w Łodzi, Platforma Moodle, Teams 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

Nr projektu: 25  Forma: konsultacja zbiorowa zdalnie 

Tytuł: 
Rozmowa kwalifikacyjna na stopień nauczyciela kontraktowego –  
porady eksperta 

Adresat nauczyciele stażyści przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego 

Cele: 

Repetytorium:  

– aspekt prawny i rozwojowy awansującego nauczyciela 

– sprawozdanie z przebiegu stażu i ocena dorobku zawodowego 

– wymagania kwalifikacyjne 

– autoprezentacja dorobku zawodowego 

– dokumentacja dla komisji kwalifikacyjnej.  

– postępowanie kwalifikacyjne 

Autor programu: Krzysztof Sibielski Koordynator projektu: Krzysztof Sibielski 

Termin i miejsce realizacji: V 2022  WODN w Łodzi, Aplikacja Teams 

Liczba godzin: 3 Planowana odpłatność uczestnika:  30 zł 

 Nauczyciel kontraktowy 

Nr projektu: 26  Forma: e-learningowa konsultacja zbiorowa 

Tytuł: Rozwój zawodowy nauczyciela kontraktowego 

Adresat: zainteresowani nauczyciele kontraktowi 

Cele: 

– aktualizacja zasad realizowania rozwoju zawodowego 

– rozwijanie umiejętności planowania rozwoju zawodowego 

– doskonalenie umiejętności analizowania własnej pracy i diagnozowania potrzeb kompetencyjnych 

Autor programu: Anka Pilichowska Koordynator projektu: Anka Pilichowska 

Termin i miejsce realizacji: IX 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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Nr projektu: 27  Forma: warsztat 

Tytuł: Jak zostać nauczycielem mianowanym – Krok po kroku 

Adresat: nauczyciele kontraktowi zainteresowani zdobyciem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

Cele: 

– poszerzenie wiedzy dotyczącej różnych aspektów rozwoju i awansu zawodowego nauczyciela 

– nabycie umiejętności tworzenia planów rozwoju zawodowego i pisania sprawozdania z planu rozwoju 

– dokumentowanie własnych działań, doskonalenie umiejętności prezentowania dorobku zawodowego na stopień 
nauczyciela mianowanego oraz przygotowania się do egzaminu 

Autor programu: Krzysztof Sibielski Koordynator projektu: Krzysztof Sibielski 

Termin i miejsce realizacji: IX 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 80 zł 

 

Nr projektu: 28  Forma warsztat stacjonarnie lub zdalnie 

Tytuł: 
Jak zaprezentować własny dorobek zawodowy i przygotowywać się do egzaminu 
na stopień nauczyciela mianowanego? 

Adresat: nauczyciele, którzy ubiegają się o stopień nauczyciela mianowanego 

Cele: 

– poszerzenie wiedzy dotyczącej różnych aspektów rozwoju i awansu zawodowego nauczyciela, postępowania 
egzaminacyjnego 

– nabycie umiejętności autorefleksji własnego rozwoju zawodowego i napisania sprawozdania z planu rozwoju 
zawodowego 

– przygotowanie dokumentacji dla komisji egzaminacyjne, doskonalenie umiejętności prezentowania dorobku 
zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego oraz wskazówki do przygotowania się do egzaminu 

Autor programu: Krzysztof Sibielski Koordynator projektu: Krzysztof Sibielski 

Termin i miejsce realizacji: IV-V 2022 WODN w Łodzi, aplikacja Teams 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

Nr projektu: 29  Forma konsultacja zbiorowa zdalnie 

Tytuł: Egzamin nauczyciela kontraktowego – porady eksperta 

Adresat: nauczyciele kontraktowi przystępujący do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 

Cele: 
Repetytorium: Aspekt prawny i rozwojowy awansującego nauczyciela. Sprawozdanie z przebiegu stażu i ocena 
dorobku zawodowego. Wymagania egzaminacyjne. Autoprezentacja dorobku zawodowego. Dokumentacja do komisji 
egzaminacyjnej. Postępowanie egzaminacyjne 

Autor programu: Krzysztof Sibielski Koordynator projektu: Krzysztof Sibielski 

Termin i miejsce realizacji: IV / V 2022 WODN w Łodzi, aplikacja Teams 

Liczba godzin: 3 Planowana odpłatność uczestnika: 30 zł 
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 Nauczyciel mianowany 

Nr projektu: 30  Forma: e-learningowa konsultacja zbiorowa  

Tytuł: Rozwój zawodowy nauczyciela mianowanego 

Adresat: zainteresowani nauczyciele mianowani 

Cele: 

– aktualizacja zasad realizowania rozwoju zawodowego 

– rozwijanie umiejętności planowania rozwoju zawodowego 

– doskonalenie umiejętności analizowania własnej pracy i diagnozowania potrzeb kompetencyjnych 

Autor programu: Anka Pilichowska Koordynator projektu: Anka Pilichowska 

Termin i miejsce realizacji: IX 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 31  Forma: warsztat 

Tytuł: Jak zostać nauczycielem dyplomowanym – Krok po kroku 

Adresat: nauczyciele mianowani zainteresowani zdobyciem stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego 

Cele: 

– poszerzenie wiedzy dotyczącej różnych aspektów rozwoju i awansu zawodowego nauczyciela 

– nabycie umiejętności tworzenia planów rozwoju zawodowego i pisania sprawozdania z planu rozwoju 

– doskonalenie umiejętności dokumentowania własnych działań – opisy i analizy, prezentowania dorobku 
zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej 

Autor programu: Krzysztof Sibielski Koordynator projektu: Krzysztof Sibielski 

Termin i miejsce realizacji: IX 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 80 zł 

 

Nr projektu: 32  Forma: warsztat stacjonarnie lub e-learning 

Tytuł: 
Jak przygotować dokumentację dla komisji na stopień nauczyciela 
dyplomowanego i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? 

Adresat: nauczyciele mianowani kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego 

Cele: 

– przygotowanie dokumentacji dołączanej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego  

– doskonalenie umiejętności dokumentowania dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego – tworzenie opisów 
i analiz 

– doskonalenie umiejętności podsumowania i dokonania prezentacji wybranego zadania, rozwiązywania problemów 
i określenia celów dalszego rozwoju zawodowego 

Autor programu: Krzysztof Sibielski Koordynator projektu: Krzysztof Sibielski 

Termin i miejsce realizacji: IV-V 2022 WODN w Łodzi, Platforma Moodle, aplikacja Teams 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 
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Nr projektu: 33  Forma: konsultacja zbiorowa 

Tytuł: Rozmowa kwalifikacyjna nauczyciela mianowanego – porady eksperta 

Adresat: nauczyciele mianowani kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego 

Cele: 

Repetytorium: 

– aspekt prawny i rozwojowy awansującego nauczyciela 

– sprawozdanie z przebiegu stażu i ocena dorobku zawodowego 

– wymagania kwalifikacyjne- opis i analiza 

– autoprezentacja dorobku zawodowego 

– dokumentacja do komisji kwalifikacyjnej 

– postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego 

Autor programu: Krzysztof Sibielski Koordynator projektu: Krzysztof Sibielski 

Termin i miejsce realizacji: V 2022  WODN w Łodzi, aplikacja Teams 

Liczba godzin: 3 Planowana odpłatność uczestnika: 30 zł 
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5. Dydaktyka 

5.1. Dydaktyka ogólna 

Nr projektu: 34  Forma: warsztat stacjonarnie lub zdalnie 

Tytuł: Jak uczyć uczniów uczenia się? 

Adresat: zainteresowani nauczyciele 

Cele: 
– rozwijanie umiejętności służących poznawaniu procesów uczenia się  

– rozwijanie umiejętności inspirowania uczniów do świadomego zarządzania procesem uczenia się 

Autor programu: dr Renata Jagodzińska Koordynator projektu: dr Renata Jagodzińska 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi, aplikacja Teams 

Liczba godzin: 4 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 35  Forma: seminarium zdalnie 

Tytuł: 

Jak obudzić pasję w młodym człowieku – rozmowa o twórczości, teatrze 
i literaturze 

Spotkanie z siostrą Benedyktą Karoliną Baumann* 

*autorka bloga Zakonnica bez przebrania, prowadzi grupę teatralną Dzikie Koty, pisarka, polonistka, teolożka 

Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cele: praca nad poszukiwaniem inspiracji w pracy nauczyciela  

Autor programu: dr Renata Jagodzińska Koordynator projektu: dr Renata Jagodzińska 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi, aplikacja Teams 

Liczba godzin: 2 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 36  Forma: e-learningowy kurs doskonalący 

Tytuł: Ocenianie kształtujące – efektywna forma organizacji uczenia 

Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cele: 

– prezentacja oceniania kształtującego jako metody wspierającej rozwój edukacyjny uczących się 

– zainspirowanie uczestników do budowania zajęć edukacyjnych opartych na idei oceniania kształtującego 

– pokazanie przykładów oceniania różnych aktywności uczniów za pomocą oceniania kształtującego  

Autor programu: Kinga Gałązka  Koordynator projektu: Kinga Gałązka 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 30 Planowana odpłatność uczestnika: 50 zł 

 

Nr projektu: 37  Forma: warsztat stacjonarnie lub zdalnie 

Tytuł: ABC neurodydaktyki 

Adresat: zainteresowani nauczyciele 

Cele: 

– doskonalenie umiejętności projektowania procesu nauczania „przyjaznego mózgowi” 

– trening umiejętności komunikacyjnych sprzyjających efektywnemu nauczaniu 

– doskonalenie umiejętności motywowania i oceniania aktywności ucznia 

Autor programu: dr Renata Jagodzińska Koordynator projektu: dr Renata Jagodzińska 

Termin i miejsce realizacji: X-XI 2021 WODN w Łodzi, aplikacja Teams 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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Nr projektu: 38  Forma: seminarium stacjonarnie lub zdalnie 

Tytuł: Uczymy notowania – pomysły i podpowiedzi, jak robić to skutecznie 

Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cele: zapoznanie się z metodami tworzenia notatek, będących realną pomocą w procesie uczenia się 

Autor programu: dr Renata Jagodzińska Koordynator projektu: dr Renata Jagodzińska 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021  WODN w Łodzi, aplikacja Teams 

Liczba godzin: 2 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 39  Forma: e-learningowy kurs doskonalący 

Tytuł: Strategie nauczania i uczenia się, czyli jak uczyć efektywnie i ciekawie 

Adresat: zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cele: 
– doskonalenie umiejętności organizowania procesu dydaktycznego w kontekście stosowanych strategii nauczania 

i uczenia się oraz wiedzy z zakresu neuropedagogiki 

– poznanie ćwiczeń wspomagających proces uczenia się 

Autor programu Joanna Grzesiak Koordynator projektu: Joanna Grzesiak 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 15 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

Nr projektu: 40  Forma: e-learningowy kurs doskonalący 

Tytuł: Europejskie trendy edukacyjne w praktyce szkolnej 

Adresat: zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cele: 

– omówienie podstawowych trendów dydaktycznych w odniesieniu do praktyki szkolnej (m. innymi herbartowski 
model kształcenia, progresywistyczna edukacja, konstruktywizm, neurodydaktyka, edukacja wyprzedzająca, 
dydaktyka w sieci) 

– ukazanie praktycznego zastosowania edukacji XXI wieku  

– zainspirowanie uczestników do tworzenia lekcji z elementami twórczości 

Autor programu: Kinga Gałązka Koordynator projektu: Kinga Gałązka  

Termin i miejsce realizacji: XI 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 30 Planowana odpłatność uczestnika: 50 zł 

 

Nr projektu: 41  Forma: e-learningowy warsztat 

Tytuł: Jak opracować i wykorzystać wyniki egzaminu zewnętrznego 

Adresat: zainteresowani nauczyciele 

Cele: 
– doskonalenie umiejętności w zakresie ilościowej i jakościowej analizy wyników egzaminu 

– opracowanie planu wykorzystania wyników egzaminu zewnętrznego w pracy dydaktycznej 

Autor programu: Jadwiga Miłos Koordynator projektu: Jadwiga Miłos 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021   WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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Nr projektu: 42  Forma: seminarium 

Tytuł: 
Jak pracować z filmem na lekcjach języka polskiego, historii i lekcjach 
wychowawczych? Interpretacje i inspiracje 
seminarium we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. T. Kotarbińskiego w Łodzi 

Adresat: zainteresowani edukacją filmową nauczyciele ze szkół podstawowych 

Cele: 
– prezentacja zasobów filmowych przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych 

– prezentacja nowoczesnych metod pracy z filmem 

Autor programu: 
dr Renata Jagodzińska 

Paweł Kowalczyk, PBW w Łodzi 
Koordynator projektu: dr Renata Jagodzińska 

Termin i miejsce realizacji: XII 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 43  Forma: e-learningowy kurs doskonalący 

Tytuł: Edukacja emocjonalna z wykorzystaniem metod aktywizujących 

Adresat: zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cele: 

– zapoznanie nauczycieli z bardziej i mniej znanymi metodami i technikami aktywizującymi efektywne kształcenie 
poprzez emocje  

– prezentacja wybranych metod i technik kreatywności, pobudzających pozytywne emocje 

– zainspirowanie nauczycieli do wykorzystania metod motywujących uczniów poprzez emocje 

Autor programu: Kinga Gałązka Koordynator projektu: Kinga Gałązka 

Termin i miejsce realizacji: XII 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 30 Planowana odpłatność uczestnika: 50 zł 

 

Nr projektu: 44  Forma: seminarium 

Tytuł: 
Mediacje jako narzędzie rozwiązywania konfliktów na różnych płaszczyznach – 
uczniowie, nauczyciele, rodzice 

Adresat: zainteresowani nauczyciele ze wszystkich typów szkół  

Cele: 

– zapoznanie się z podstawami wiedzy o zasadach mediacji 

– zapoznanie się z możliwościami stosowania elementów mediacji w komunikacji w sytuacji konfliktowej 

– przedstawienie możliwości uzyskania pomocy zewnętrznej w trudnych sytuacjach w szkole 

Autor programu: dr Renata Jagodzińska Koordynator projektu: dr Renata Jagodzińska 

Termin i miejsce realizacji: I 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 4 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 45  Forma: e-learningowy kurs doskonalący 

Tytuł: Specyfika pracy z uczniem zdolnym 

Adresat: zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół  

Cele: 

– charakterystyka ucznia zdolnego 

– zaprezentowanie różnych metod i sposobów pracy z uczniem zdolnym 

– pokazanie możliwości wspierania aktywności własnej ucznia zdolnego 

Autor programu: Kinga Gałązka Koordynator projektu: Kinga Gałązka 

Termin i miejsce realizacji: I 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 30 Planowana odpłatność uczestnika: 50 zł 
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Nr projektu: 46  Forma: e-learningowy kurs doskonalący 

Tytuł: Metody aktywizujące – wizja lokalna  

Adresat: zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cele: 

– zapoznanie uczestników z podziałem metod aktywizujących i najciekawszymi metodami 

– pokazanie przykładów innowacyjnych metod pracy z uczniami z elementami edukacji cyfrowej 

– zainspirowanie nauczycieli do budowania zajęć edukacyjnych opartych na strategiach hybrydowych 

Autor programu: Kinga Gałązka Koordynator projektu: Kinga Gałązka 

Termin i miejsce realizacji: II 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 30 Planowana odpłatność uczestnika: 50 zł 

 

Nr projektu: 47  Forma: e-learningowy kurs doskonalący 

Tytuł: Ocenianie wspiera i motywuje – czy tak? 

Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cele: 

– poznanie podstawowych strategii oceniania stosowanych w dydaktyce 

– doskonalenie umiejętności oceniania różnych form aktywności uczniowskich 

– doskonalenie umiejętności oceniania kształtującego – wspierającego rozwój ucznia 

– kształtowanie umiejętności motywowania ucznia przez ocenianie 

Autor programu: Kinga Gałązka  Koordynator projektu: Kinga Gałązka 

Termin i miejsce realizacji: III 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 30 Planowana odpłatność uczestnika: 50 zł 

 

Nr projektu: 48  Forma: e-learningowy kurs doskonalący  

Tytuł: Kreatorzy edukacji, czyli alternatywne sposoby kształcenia w praktyce 

Adresat: nauczyciele należący do sieci współpracy Kreatorzy edukacji 

Cele: 

– prezentacja alternatywnych strategii uczenia się – nauczania  

– pokazanie przykładów szkół pracujących w sposób nieszablonowy 

– tworzenie innowacyjnych zajęć rozwijające kreatywność uczących się na zajęciach różnych edukacji 

Autor programu: Kinga Gałązka Koordynator projektu: Kinga Gałązka 

Termin i miejsce realizacji: IV 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 30 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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5.2. Edukacja elementarna 

Nr projektu: 49  Forma: kurs doskonalący z modułem e-learningu 

Tytuł: Akademia Młodego Nauczyciela 

Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: wspieranie młodych nauczycieli w rozwoju zawodowym i budowaniu warsztatu pracy 

Autor programu: Anna Maciejewska, Mirosława Matczak Koordynator projektu: Mirosława Matczak 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021–V 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 60 (w tym 30 e-learningu) Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 50  Forma: e-learningowy kurs doskonalący 

Tytuł: Sojusznicy czy wrogowie – efektywna współpraca nauczyciela z rodzicami 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: budowanie efektywnej współpracy nauczyciela z rodzicami 

Autor programu: Anna Maciejewska, Mirosława Matczak Koordynator projektu: Mirosława Matczak 

Termin i miejsce realizacji: I-II 2022   WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 40 Planowana odpłatność uczestnika: 80 zł 

 

Nr projektu: 51  Forma: e-learningowy kurs doskonalący 

Tytuł: 
Indywidualizowanie pracy z dzieckiem w procesie edukacyjnym 
i wychowawczym 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: 
doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie planowania i organizowania zajęć dydaktycznych 
i wychowawczych z uwzględnieniem indywidualizacji 

Autor programu: Barbara Papierz, Bogusława Rajska Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: X-XII 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 25 Planowana odpłatność uczestnika: 65 zł 

 

Nr projektu: 52  Forma: warsztat 

Tytuł: Obserwacja i diagnoza podstawą planowania pracy z dzieckiem w przedszkolu 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Cele: 
– doskonalenie umiejętności nauczycieli w dokonywaniu obserwacji i diagnozy pedagogicznej w przedszkolu 

– ukazanie znaczenia obserwacji i diagnozy pedagogicznej w planowaniu pracy z dziećmi 

Autor programu: Mirosława Matczak Koordynator projektu: Mirosława Matczak 

Termin i miejsce realizacji: X-XI 2021 oraz II-III 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 8 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 
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Nr projektu: 53  Forma: e-learningowy kurs doskonalący 

Tytuł: Dziecko zdolne w przedszkolu 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Cele: doskonalenie umiejętności nauczycieli we wspieraniu rozwoju dziecka zdolnego w przedszkolu 

Autor programu: Mirosława Matczak Koordynator projektu: Mirosława Matczak 

Termin i miejsce realizacji: XI-XII 2021 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 20 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

Nr projektu: 54  Forma: e-learningowy kurs doskonalący 

Tytuł: 
Wzmacnianie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: 

– doskonalenie umiejętności nauczycieli we wzmacnianiu kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci w edukacji 
elementarnej 

– wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o ciekawe zabawy i ćwiczenia wprowadzania dzieci w świat wartości 
uniwersalnych i praw wynikających z dziecięcych potrzeb 

Autor programu: Barbara Papierz, Bogusława Rajska Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 20 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

Nr projektu: 55  Forma: warsztat 

Tytuł: 
Dziecko w świecie wartości – wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego 
dzieci 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: 
– doskonalenie umiejętności nauczycieli we wspieraniu rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka 

– przygotowanie nauczycieli do wprowadzania dzieci w świat wartości 

Autor programu: Bogusława Rajska Koordynator projektu: Bogusława Rajska 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 55 zł 

 

Nr projektu: 56  Forma warsztat 

Tytuł: Emocjonalne ABC małego ucznia 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji emocjonalnych dzieci 

Autor programu: Bogusława Rajska Koordynator projektu: Bogusława Rajska 

Termin i miejsce realizacji: XI-XII 2021 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 45 zł 
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Nr projektu: 57  Forma: e-learningowy kurs doskonalący 

Tytuł: Etyka nie tylko dla smyka 

Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: 
– doskonalenie umiejętności we wspieraniu rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka 

– przygotowanie nauczycieli do wprowadzania dzieci w świat wartości 

Autor programu: Bogusława Rajska, Barbara Papierz Koordynator projektu: Bogusława Rajska 

Termin i miejsce realizacji: X-XI 2021 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 15  Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 58  Forma: kurs doskonalący z modułem e-learningu 

Tytuł: Przyjaciele Zippiego 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy i psychologowie 

Cele: 
– doskonalenie umiejętności nauczycieli we wspieraniu rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka 

– przygotowanie nauczycieli do wdrażania programu „Przyjaciele Zippiego” 

Autor programu: Bogusława Rajska, Barbara Papierz Koordynator projektu: Bogusława Rajska 

Termin i miejsce realizacji: IX-XI 2021 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 15 (w tym 3 e-learningu) 
Planowana odpłatność uczestnika: 

Koszt zakupu materiałów: 

200 zł 

300 zł  

 

Nr projektu: 59  Forma: e-learningowy kurs doskonalący 

Tytuł: Sposoby motywowania uczniów do nauki 

Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele szkoły podstawowej 

Cele: 
poznanie praktycznych sposobów na wspieranie zainteresowań uczniów poprzez stosowanie metod, form i narzędzi, 
które wyzwalają ciekawość oraz uczą samodzielności i brania odpowiedzialności za własny proces uczenia się 

Autor programu: Barbara Papierz, Bogusława Rajska Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: III-IV 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 30 Planowana odpłatność uczestnika: 75 zł 

 

Nr projektu: 60  Forma: e-learningowy kurs doskonalący 

Tytuł: Otwarty umysł – rozwijanie aktywności twórczej dziecka 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: 
rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania metody dramy i technik twórczego myślenia w pracy 
z dzieckiem 

Autor programu: Anna Maciejewska, Mirosława Matczak Koordynator projektu: Mirosława Matczak 

Termin i miejsce realizacji: X-XI 2021 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 40 Planowana odpłatność uczestnika: 80 zł 
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Nr projektu: 61  Forma: warsztat 

Tytuł: Wykorzystanie narzędzi TOC w pracy z dziećmi cz. I 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: zapoznanie nauczycieli z narzędziami krytycznego myślenia wspierającymi rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci 

Autor programu: Anna Maciejewska, Mirosława Matczak Koordynator projektu: Mirosława Matczak 

Termin i miejsce realizacji: X-XI 2021 oraz II-III 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 45 zł 

 

Nr projektu: 62  Forma: warsztat 

Tytuł: Wykorzystanie narzędzi TOC w pracy z dziećmi cz. II 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, którzy ukończyli cz. I 

Cele: 
wskazanie możliwości zastosowania narzędzi myślowych TOC w realizacji podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Autor programu: Anna Maciejewska, Mirosława Matczak Koordynator projektu: Mirosława Matczak 

Termin i miejsce realizacji: XI-XII 2021 oraz III-IV 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 45 zł 

 

Nr projektu: 63  Forma: warsztat 

Tytuł: Gimnastyka mózgu – zabawy rozwijające kreatywność i logiczne myślenie 

Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: 
doskonalenie umiejętności planowania oraz organizowania zajęć wspierających i rozwijających zdolności, myślenie 
logiczne i kreatywność dzieci 

Autor programu: Bogusława Rajska, Barbara Papierz Koordynator projektu: Bogusława Rajska 

Termin i miejsce realizacji: III-IV 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 45 zł 

 

Nr projektu: 64  Forma: e-learningowy kurs doskonalący 

Tytuł: Metoda projektu w edukacji elementarnej 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: 
przygotowanie nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej do stosowania metody projektu w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym 

Autor programu: Anna Maciejewska, Mirosława Matczak Koordynator projektu: Mirosława Matczak 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021   WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 40 Planowana odpłatność uczestnika: 80 zł 

 

Nr projektu: 65  Forma: e-learningowy kurs doskonalący 

Tytuł: WebQuest jako innowacyjna metoda w pracy nauczyciela 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: 
– wskazanie możliwości i sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem metody WebQuest 

– podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy innowacyjnych metod kształcenia 

Autor programu: Anna Maciejewska, Mirosława Matczak Koordynator projektu: Mirosława Matczak 

Termin i miejsce realizacji: X-XI 2021 oraz II-III 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 20 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 
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Nr projektu: 66  Forma: kurs doskonalący 

Tytuł: Nauka języka angielskiego razem z dziećmi w przedszkolu 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Cele: 
umożliwienie nauczycielom nie znającym języka angielskiego, realizację treści podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego dotyczących przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym 

Autor programu: Anna Maciejewska, Mirosława Matczak Koordynator projektu: Mirosława Matczak 

Termin i miejsce realizacji: IX-X 2021 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 15 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 67  Forma: warsztat 

Tytuł: Gry i zabawy rozwijające słuch fonemowy dzieci w edukacji elementarnej 

Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: 
– poznanie znaczenia słuchu fonemowego w rozwoju mowy dziecka 

– poszerzenie propozycji ćwiczeń wspierających rozwój słuchu fonemowego dziecka 

Autor programu: Barbara Papierz Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: XII 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 55 zł 

 

Nr projektu: 68  Forma: e-learningowy warsztat 

Tytuł: Ładnie mówię – zabawy rozwijające mowę dzieci 3-4 letnich 

Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Cele: doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie aktywizowania rozwoju mowy dzieci 3-4 letnich 

Autor programu: Agnieszka Szczepanik Koordynator projektu: Mirosława Matczak 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 8 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

Nr projektu: 69  Forma: e-learningowy warsztat 

Tytuł: Zabawy logopedyczne dla przedszkolaków 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego  

Cele: 
doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie profilaktyki logopedycznej rozumianej jako zwiększenie 
możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci w wieku przedszkolnym 

Autor programu: Agnieszka Szczepanik Koordynator projektu: Mirosława Matczak 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 70 zł 
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Nr projektu: 70  Forma: warsztat 

Tytuł: 
Ćwiczenia logopedyczne nie tylko przy stoliku – zabawy wzrokowo-słuchowo-
ruchowe 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Cele: 
doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie wspomagania rozwoju kompetencji językowych, które 
decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej 

Autor programu: Agnieszka Szczepanik Koordynator projektu: Mirosława Matczak 

Termin i miejsce realizacji: X-XI 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 55 zł 

 

Nr projektu: 71  Forma: warsztat 

Tytuł: Zabawy logorytmiczne – wesołe i praktyczne 

Adresat: nauczycie wychowania przedszkolnego 

Cele: 
doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie oddziaływań muzykoterapeutycznych mających na celu 
usprawnienie lub skorygowanie komunikacji językowej, a także zapobieganie powstaniu odstępstw w tym procesie 

Autor programu: Agnieszka Szczepanik Koordynator projektu: Mirosława Matczak 

Termin i miejsce realizacji: X 2021   WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 55 zł 

 

Nr projektu: 72  Forma: warsztat 

Tytuł: 
Zanim dziecko zacznie czytać i pisać – przygotowanie dziecka w wieku 
przedszkolnym do nauki czytania i pisania 

Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Cele: 
wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o ciekawe propozycje zabaw przygotowujących dzieci w wieku 
przedszkolnym do nauki czytania i pisania 

Autor programu:  Mirosława Matczak Koordynator projektu: Mirosława Matczak 

Termin i miejsce realizacji: X-XI 2021 oraz II-III 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 45 zł 

 

Nr projektu: 73  Forma: warsztat 

Tytuł: 
Baw się, skacz i poznawaj litery – zabawy językowe na dużych, papierowych 
planszach 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: 
wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o kreatywne propozycje zabaw i ćwiczeń w zakresie nauki czytania 
i pisania 

Autor programu: Barbara Papierz, Bogusława Rajska Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: I-II 2022   WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 45 zł 
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Nr projektu: 75  Forma: warsztat 

Tytuł: Baw się, skacz i licz – zabawy matematyczne na dużych, papierowych planszach 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o kreatywne propozycje zabaw i ćwiczeń matematycznych 

Autor programu: Barbara Papierz, Bogusława Rajska Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: II-III 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 45 zł 

 

Nr projektu: 76  Forma: warsztat 

Tytuł: Poznajemy matematykę z kształtami Numicon – propozycje ćwiczeń i zabaw 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: 
kształtowanie wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych pojęć matematycznych dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem metody Numicon 

Autor programu: Mirosława Matczak Koordynator projektu: Mirosława Matczak 

Termin i miejsce realizacji: XI-XII 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 45 zł 

 

Nr projektu: 77  Forma: warsztat 

Tytuł: 
Mały informatyk – kodowanie i dekodowanie w przedszkolu i klasie I szkoły 
podstawowej 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: 
zapoznanie z zabawami i ćwiczeniami kształtującymi u dzieci umiejętność myślenia komputacyjnego 
i algorytmicznego, przygotowującego do nauki programowania 

Autor programu: Mirosława Matczak  Koordynator projektu: Mirosława Matczak 

Termin i miejsce realizacji: X-XI 2021, II-III 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 45 zł 

 

  

Nr projektu: 74  Forma: warsztat 

Tytuł: Czytanie metodą sylabową – ćwiczenia pomagające w nauce czytania 

Adresat: nauczyciele edukacji elementarnej 

Cele: 
wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o ciekawe ćwiczenia, zabawy i gry dydaktyczne kształtujące umiejętności 
czytania dzieci w edukacji elementarnej 

Autor programu: Bogusława Rajska, Barbara Papierz Koordynator projektu: Bogusława Rajska 

Termin i miejsce realizacji: III-IV 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 45 zł 
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Nr projektu: 78  Forma: warsztat 

Tytuł: 
Nauka przez zabawę – rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym cz. 2 

Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: 
doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie planowania i organizowania zajęć wspierających oraz 
rozwijających zdolności i zainteresowania matematyczne uczniów 

Autor programu: Barbara Papierz, Bogusława Rajska Koordynator projektu: Bogusława Rajska 

Termin i miejsce realizacji: X-XI 2021 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 45 zł 

 

Nr projektu: 80  Forma: warsztat 

Tytuł: Elementy integracji sensorycznej w codziennej pracy nauczyciela 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej oraz pedagodzy 

Cele:  wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez praktyczne wykorzystanie elementów integracji sensorycznej 

Autor programu: Basima Al-Quadi Koordynator projektu: Bogusława Rajska 

Termin i miejsce realizacji: X-XI 2021 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

Nr projektu: 81  Forma: warsztat 

Tytuł: Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi dzieci w edukacji elementarnej? 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Cele:  podnoszenie kompetencji nauczycieli edukacji elementarnej w pracy z dzieckiem agresywnym 

Autor programu: Joanna Miller Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: IV 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 70 zł 

 

Nr projektu: 82  Forma: warsztat 

Tytuł: Ciekawe propozycje gier i zabaw dla dzieci – animacja czasu wolnego 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych i pedagodzy szkolni 

Cele: 
wzbogacenie warsztatu pracy o nowe i ciekawe zabawy, gry oraz ćwiczenia do wykorzystania w czasie aktywności 
dziennej dziecka w edukacji elementarnej 

Autor programu: Barbara Papierz Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 45 zł 

Nr projektu: 79  Forma: e-learningowy warsztat 

Tytuł: Od grosika do złotówki 

Adresat: nauczyciele klas drugich szkoły podstawowej zakwalifikowani do udziału w projekcie 

Cele: 
doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych wprowadzających uczniów 
w zagadnienia ekonomiczne i z zakresu bezpieczeństwa 

Autor programu: Bogusława Rajska Koordynator projektu: Bogusława Rajska 

Termin i miejsce realizacji: X-XI  2021 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 3 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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Nr projektu: 83  Forma: warsztat 

Tytuł: Ciekawe propozycje gier i zabaw dla dzieci – animacja czasu wolnego – część 2 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych i pedagodzy szkolni 

Cele: wzbogacenie warsztatu pracy o kreatywne pomysły na zabawy i działania dzieci w edukacji elementarnej 

Autor programu: Barbara Papierz, Bogusława Rajska Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: II-III 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 45 zł 

 

Nr projektu: 84  Forma: e-learningowy kurs doskonalący 

Tytuł: Rozwijanie aktywności ruchowej dzieci 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: 
kształtowanie umiejętności doboru i zastosowania różnorodnych zabaw, gier i ćwiczeń doskonalących sprawność 
ruchową dzieci z wykorzystaniem nietypowych przyborów 

Autor programu: Bogusława Rajska, Barbara Papierz Koordynator projektu: Bogusława Rajska 

Termin i miejsce realizacji: XI-XII 2021 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 15 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

Nr projektu: 85  Forma: warsztat 

Tytuł: Edukacja przyrodnicza i ekologiczna dla młodszych dzieci 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej  

Cele: zapoznanie z zabawami i ćwiczeniami kształtującymi postawy proekologiczne dzieci klas młodszych 

Autor programu: Anna Maciejewska, Barbara Papierz Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: III 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

Nr projektu: 86  Forma: warsztat 

Tytuł: Zabawy badawcze i eksperymenty w edukacji elementarnej 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i wychowawcy świetlicy szkolnej 

Cele: wykorzystanie eksperymentów i zabaw badawczych podczas aktywności edukacyjnej 

Autor programu: Irmina Urbańczyk Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 55 zł 

 

Nr projektu: 87  Forma: warsztat 

Tytuł: „Zaczarowane odpady” – promocja recyklingu w pracach plastycznych 

Adresat: nauczyciele edukacji elementarnej, plastyki, techniki, świetlicy i inni zainteresowani 

Cele: zapoznanie nauczycieli ze sposobami wykorzystania materiałów odpadowych w pracach plastyczno-technicznych 

Autor programu: Barbara Kaczmarek, Beata Łaźniewska Koordynator projektu: Mirosława Matczak 

Termin i miejsce realizacji: X-XI 2021, III-IV 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 4 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 
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Nr projektu: 88  Forma: warsztat 

Tytuł: Kreatywnie na co dzień – prace plastyczne z nietypowych materiałów 

Adresat: nauczyciele edukacji elementarnej, plastyki, techniki, świetlicy i inni zainteresowani 

Cele: zapoznanie nauczycieli ze sposobami wykonania prac plastycznych z wykorzystaniem nietypowych materiałów 

Autor programu: Barbara Kaczmarek, Beata Łaźniewska Koordynator projektu: Mirosława Matczak 

Termin i miejsce realizacji: X-XI2021 oraz II-III 2021 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 4 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

Nr projektu: 89  Forma: warsztat 

Tytuł: Ozdoby z filcu i drewna 

Adresat: nauczyciele edukacji elementarnej, plastyki, techniki, świetlicy i inni zainteresowani 

Cele: zapoznanie nauczycieli ze sposobami wykonania biżuterii i breloczków z wykorzystaniem filcu i drewna 

Autor programu: Barbara Kaczmarek, Beata Łaźniewska Koordynator projektu: Mirosława Matczak 

Termin i miejsce realizacji: XI-XII 2021 oraz IV-V 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 4 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

 

 

 

 

 

  

Propozycje form o tematyce muzycznej, adresowanej dla edukacji 

przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej znajdziecie Państwo w dziale 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA 
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5.3. Edukacja artystyczna 

Nr projektu: 90  Forma: e-learningowy warsztat  

Tytuł: Lekcje muzyki w klasach I-III w zdalnym nauczaniu 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: wskazanie możliwości wykorzystania materiałów internetowych i aplikacji do nauczania muzyki w klasach I-III 

Autor programu: Beata Huzarska  Koordynator projektu: Beata Huzarska 

Termin i miejsce realizacji: IX 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 91  Forma: e-learningowy warsztat 

Tytuł: 
Kalendarz muzyczny w przedszkolu – muzyka w podstawie programowej 
wychowania przedszkolnego 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Cele: integrowanie zajęć muzycznych z innymi treściami przewidzianymi w podstawie programowej 

Autor programu: Beata Huzarska  Koordynator projektu: Beata Huzarska 

Termin i miejsce realizacji: IX 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatne 

 

Nr projektu: 92  Forma: warsztat 

Tytuł: Solfonki to też dzwonki – nowatorskie rozwiązania w edukacji muzycznej dzieci 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: 
propagowanie koncepcji Carla Orffa i wskazanie sposobów wykorzystania solfonków w procesie umuzykalniania 
dzieci 

Autor programu: Jacek Tarczyński Koordynator projektu: Beata Huzarska 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

Nr projektu: 93  Forma: konsultacja zbiorowa zdalnie 

Tytuł: Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci poprzez działania artystyczne 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i wychowawcy świetlicy 

Cele: 
wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o propozycje działań muzycznych i plastycznych w edukacji patriotycznej 
dzieci 

Autor programu: Beata Huzarska Koordynator projektu: Beata Huzarska 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 3 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatne 
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Nr projektu: 94  Forma: warsztat 

Tytuł: Metodyka edukacji muzycznej 

Adresat: Opiekunki żłobków, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: rozwijanie kompetencji nauczycieli z zakresu edukacji muzycznej dzieci 

Autor programu: Ludmiła Fabiszewska Koordynator projektu: Beata Huzarska 

Termin i miejsce realizacji: X 2021   WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

Nr projektu: 95  Forma: warsztat  

Tytuł: Zabawy z rytmem i instrumentacje 

Adresat: nauczyciele muzyki, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i wychowawcy świetlicy szkolnej 

Cele: wprowadzenie ćwiczeń rozwijających percepcję słuchową i poczucie rytmu u dzieci 

Autor programu: 
Aneta Kucharska-Młynarczyk, 
Monika Rzepecka 

Koordynator projektu: Beata Huzarska 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 4 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

 

Nr projektu: 96  Forma: e-learningowy warsztat 

Tytuł: Z górki na pazurki – tańce i zabawy integracyjne przy piosenkach o zimie 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i wychowawcy świetlicy szkolnej 

Cele: 
– inspirowanie nauczycieli do rozwijania aktywności twórczej wychowanków  

– wspieranie umiejętności społecznych dzieci 

Autor programu: Beata Huzarska  Koordynator projektu: Beata Huzarska 

Termin i miejsce realizacji: XII 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 3 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

 

Nr projektu: 97  Forma: warsztat e-learningowy 

Tytuł: Muzykalne dłonie – usprawnianie pracy rąk przy muzyce 

Adresat: nauczyciele terapii pedagogicznej, rewalidacji i edukacji elementarnej 

Cele: 
wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o w zestawy ćwiczeń wspomagających małą motorykę i koordynację 
wzrokowo-słuchowo-ruchową, z wykorzystaniem muzyki (utwory klasyczne, piosenki, melodie taneczne) oraz wierszy 
i rymowanek 

Autor programu: Beata Huzarska Koordynator projektu: Beata Huzarska 

Termin i miejsce realizacji: I 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 
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Nr projektu: 98  Forma: warsztat 

Tytuł: Śpiewamy i gramy na tym, co pod ręką mamy 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy 

Cele

: 

– inspirowanie nauczycieli do poszukiwania niekonwencjonalnych źródeł dźwięków 

– rozwijanie inwencji twórczej nauczycieli 

– rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej 

Autor programu: Ludmiła Fabiszewska Koordynator projektu: Beata Huzarska 

Termin i miejsce realizacji: I 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

Nr projektu: 99  Forma: warsztat 

Tytuł: Od rymowanki do wyciszanki – muzykoterapia w praktyce 

Adresat: nauczyciele muzyki, edukacji elementarnej, świetlicy, terapii i rewalidacji 

Cele: wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o zestaw ćwiczeń wykorzystywanych w muzykoterapii 

Autor programu: 
Aneta Kucharska-Młynarczyk, 
Monika Rzepecka 

Koordynator projektu: Beata Huzarska 

Termin i miejsce realizacji: II 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 3 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

 

Nr projektu: 100  Forma: warsztat 

Tytuł: Świat pełen nut – zabawy muzyczne na dywanie 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i wychowawcy świetlicy szkolnej 

Cele: 
wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zabawy wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny dzieci, 
z wykorzystaniem muzyki 

Autor programu: Beata Huzarska Koordynator projektu: Beata Huzarska 

Termin i miejsce realizacji: II 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

 

Nr projektu: 101  Forma: warsztat e-learningowy 

Tytuł: Zespołowa instrumentalna ekspresja muzyczna 

Adresat: nauczyciele muzyki i inni zainteresowani 

Cele: wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o materiały repertuarowe do gry na instrumentach w szkole podstawowej 

Autor programu: Beata Huzarska Koordynator projektu: Beata Huzarska 

Termin i miejsce realizacji: II 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 20 zł 
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Nr projektu: 102  Forma: warsztat 

Tytuł: Gimnastyka przy muzyce – rozwijanie motoryki w edukacji elementarnej 

Adresat: nauczyciele terapii pedagogicznej, rewalidacji i edukacji elementarnej 

Cele: 
wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o w zestaw ćwiczeń wspomagających małą i dużą motorykę oraz 
koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową z wykorzystaniem muzyki 

Autor programu: Beata Huzarska, Barbara Papierz Koordynator projektu: Beata Huzarska 

Termin i miejsce realizacji: III 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 4 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

 

Nr projektu: 103  Forma: warsztat e-learningowy 

Tytuł: Ja i moja rodzina 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i wychowawcy świetlicy szkolnej 

Cele: 
inspirowanie nauczycieli do poszukiwania rozwiązań ruchowych, muzycznych i plastycznych do wykorzystania 
podczas integracyjnych spotkań w przedszkolu i szkole 

Autor programu: Beata Huzarska  Koordynator projektu: Beata Huzarska 

Termin i miejsce realizacji: III 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 30 zł 

 

Nr projektu: 104  Forma: warsztat  

Tytuł: Koncert życzeń dla Mamy – piosenki, tańce i instrumentacje 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i wychowawcy świetlicy szkolnej 

Cele: 
wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o nowe propozycje repertuarowe do wykorzystania na uroczystości z 
okazji Dnia Mamy 

Autor programu: Ludmiła Fabiszewska Koordynator projektu: Beata Huzarska 

Termin i miejsce realizacji: IV 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

Nr projektu: 105  Forma: warsztat stacjonarny lub e-learningowy 

Tytuł: Żegnamy przedszkole – propozycje na uroczystość w przedszkolu 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Cele: inspirowanie nauczycieli do tworzenia scenariuszy słowno-muzycznych na uroczystości przedszkolne 

Autor programu: Beata Huzarska  Koordynator projektu: Beata Huzarska 

Termin i miejsce realizacji: V 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 3 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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5.4. Edukacja przedmiotowa 

 Język polski 

Nr projektu: 106  Forma: seminarium stacjonarnie lub zdalnie 

Tytuł: 
Podstawa programowa z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. 
Przygotowanie do nowej matury w 2023 roku 

Adresat: zainteresowani nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadpodstawowych 

Cele: 
założenia podstawy programowej z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej w kontekście projektu egzaminu 
maturalnego w 2023 roku i zapisów Informatora o egzaminie maturalnym w 2023 r. 

Autor programu: 
dr Wioletta Kozak, CKE w Warszawie 

dr Renata Jagodzińska 
Koordynator projektu:  dr Renata Jagodzińska 

Termin i miejsce realizacji: IX 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 4 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 107  Forma:  seminarium stacjonarnie lub zdalnie 

Tytuł: Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty – język polski 

Adresat: zainteresowani nauczyciele języka polskiego 

Cele: zapoznanie się z wnioskami z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 

Autor programu: dr Renata Jagodzińska Koordynator projektu:  dr Renata Jagodzińska 

Termin i miejsce realizacji: X-XI 2021 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 4 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 108  Forma: seminarium stacjonarnie lub zdalnie 

Tytuł: Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego 

Adresat: zainteresowani nauczyciele języka polskiego  

Cele: zapoznanie się z wnioskami z analizy wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego 

Autor programu: dr Renata Jagodzińska Koordynator projektu:  dr Renata Jagodzińska 

Termin i miejsce realizacji: X-XI 2021 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 4 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 109  Forma: warsztat 

Tytuł: 
Egzamin ósmoklasisty – przygotowanie do egzaminu z wykorzystaniem 
zasobów i możliwości Internetu 

Adresat: zainteresowani nauczyciele poloniści 

Cele: przegląd zasobów sieciowych, przydatnych w planowaniu przygotowania do egzaminu ósmoklasisty 

Autor programu: dr Renata Jagodzińska Koordynator projektu: dr Renata Jagodzińska 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 4 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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Nr projektu: 110  Forma: warsztat stacjonarnie lub zdalnie 

Tytuł: Dzieło plastyczne bez tajemnic – wprowadzenie do analizy formalnej 

Adresat: zainteresowani nauczyciele języka polskiego 

Cele: 
– zapoznanie uczestników z podstawami teorii dzieła plastycznego 

– praktyczny trening umiejętności analizy dzieła plastycznego 

Autor programu: 
Magdalena Michalska-Szałacka i pracownicy 
Działu Edukacji Muzeum Pałac Herbsta 

Koordynator projektu:  dr Renata Jagodzińska 

Termin i miejsce realizacji: I 2022  Muzeum Pałac Herbsta 

Liczba godzin: 2 
Planowana odpłatność uczestnika: 
(koszt biletu i opłata za warsztat) 

w ofercie 
dwumiesięcznej 

 

Nr projektu: 111  Forma: warsztat 

Tytuł: Gry logopedyczne na lekcjach języka polskiego 

Adresat: zainteresowani nauczyciele poloniści ze szkół podstawowych 

Cele: 
zapoznanie nauczycieli z narzędziami profilaktyki logopedycznej, które można wykorzystać na lekcjach języka 
polskiego 

Autor programu: Anna Grzegory, Superbelfrzy RP, Logofigle Koordynator projektu: dr Renata Jagodzińska 

Termin i miejsce realizacji: II 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 65 zł 

 

Nr projektu: 112  Forma: warsztat stacjonarnie lub zdalnie 

Tytuł: Glottodydaktyka w praktyce polonistycznej 

Adresat: zainteresowani nauczyciele języka polskiego ze wszystkich typów szkół 

Cele: zapoznanie się z praktycznymi stronami nauczania języka polskiego jako obcego 

Autor programu: 
Pracownicy Zakładu Lingwistyki Stosowanej 
i Kulturowej UŁ 

Koordynator projektu:  dr Renata Jagodzińska 

Termin i miejsce realizacji: III-IV 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 120 zł 

 

Nr projektu: 113  Forma: warsztat stacjonarnie lub zdalnie 

Tytuł: 
Kształcenie umiejętności tekstotwórczych. Blog i inne formy wypowiedzi 
dziennikarskiej i artystycznej 

Adresat: zainteresowani nauczyciele 

Cele: 
– zapoznanie nauczycieli z innowacyjnymi metodami rozwijania wyobraźni literackiej 

– doskonalenie umiejętności planowania i projektowania zajęć rozwijających kompetencje wypowiedzi pisemnej 

Autor programu: dr Renata Jagodzińska Koordynator projektu:  dr Renata Jagodzińska 

Termin i miejsce realizacji: III 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 45 zł 
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Nr projektu: 114  Forma: warsztat stacjonarnie lub zdalnie 

Tytuł: 
Literackie i historyczne podróże po Łodzi i okolicach, czyli – gdzie realnie 
lub wirtualnie wybrać się z klasą 

Adresat: zainteresowani nauczyciele  

Cele: prezentacja ciekawych miejsc i muzeów, związanych z historią i literaturą 

Autor programu: dr Renata Jagodzińska Koordynator projektu:  dr Renata Jagodzińska 

Termin i miejsce realizacji: II2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 4 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatne 

 

Nr projektu: 115  Forma: seminarium stacjonarnie lub zdalnie 

Tytuł: 
Grupa wsparcia dla polonistów* 
*cykliczne spotkania dla polonistów – informacje w ofertach dwumiesięcznych 

Adresat: zainteresowani nauczyciele języka polskiego ze wszystkich typów szkół 

Cele: spotkania dla polonistów, poruszające różne tematy: od metodycznych po psychologiczne 

Autor programu: dr Renata Jagodzińska Koordynator projektu:  dr Renata Jagodzińska 

Termin i miejsce realizacji: X 2021-V 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 2 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatne 
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 Język angielski 

Nr projektu: 116  Forma: e-learningowy kurs doskonalący 

Tytuł: 
Culture in the classroom – jak kształtować kompetencje interkulturowe 
na lekcjach języka angielskiego 

Adresat: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół 

Cele: 

– zdefiniowanie pojęcia kompetencji interkulturowych w obszarze nauczania języka angielskiego 

– określenie wzajemnych relacji zachowań społecznych i strategii komunikacyjnych 

– prezentacja modelu uczenia się języka poprzez kulturę i różne techniki oceny materiałów z zakresu kultury 
w kontekście możliwości ich wykorzystania na lekcjach języka angielskiego 

Autor programu: Joanna Bechcińska Koordynator projektu: Joanna Bechcińska 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 30 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

Nr projektu: 117  Forma: warsztat stacjonarnie lub e-learning 

Tytuł: 
From videotelling to digital storytelling – kształtowanie autonomii ucznia 
poprzez rozwijanie umiejętności ekspresji językowej 

Adresat: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół 

Cele: 

– prezentacja nowych pomysłów w pracy z materiałem wizualno-dźwiękowym na lekcjach języka angielskiego 

– przedstawienie założeń techniki videotelling i przykłady jej zastosowania do kształtowania sprawności językowych 

– prezentacja pojęcia digital storytelling i przykłady zastosowania tej techniki w rozwijaniu ekspresji językowej uczniów 

Autor programu: Joanna Bechcińska Koordynator projektu: Joanna Bechcińska 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

 

Nr projektu: 118  Forma: warsztat stacjonarnie lub e-learning 

Tytuł: 
Critical thinking skills – czyli jak rozwijać umiejętności krytycznego i twórczego 
myślenia na lekcjach języka angielskiego 

Adresat: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół 

Cele: 

– czym jest krytyczne myślenie – próba zdefiniowania pojęcia 

– prezentacja technik krytycznego myślenia i sposoby ich wykorzystania na zajęciach językowych w różnych 
sytuacjach edukacyjnych 

– kształtowanie umiejętności planowania i prowadzenia zajęć językowych z wykorzystaniem technik krytycznego 
myślenia 

Autor programu: Joanna Bechcińska Koordynator projektu: Joanna Bechcińska 

Termin i miejsce realizacji: XII 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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Nr projektu: 119  Forma: e-learningowy kurs doskonalący 

Tytuł: 
Techniki krytycznego myślenia a metody aktywizujące na lekcjach języka 
angielskiego 

Adresat: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół 

Cele: 

– prezentacja technik krytycznego myślenia na lekcjach języka angielskiego 

– przegląd metod aktywizujących wspierających krytyczne myślenie w kontekście rozwijania u uczniów strategii 
autonomicznego uczenia się 

– planowanie zajęć rozwijających umiejętność aktywnego zastosowania technik krytycznego myślenia w procesie 
uczenia się języka angielskiego 

Autor programu: Joanna Bechcińska Koordynator projektu: Joanna Bechcińska 

Termin i miejsce realizacji: II 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 15 Planowana odpłatność uczestnika: 50 zł 

 

Nr projektu: 120  Forma: e-learningowy kurs doskonalący 

Tytuł: 
Ciekawe metody i techniki pracy z dziećmi na lekcjach języka angielskiego 
w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej – bezpośrednio i online 

Adresat: nauczyciele języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych 

Cele: 

– prezentacja różnych sposobów komunikacji z uczniem na lekcjach języka angielskiego 

– analiza metod aktywizujących odpowiednich dla dzieci w wieku przedszkolnym i klasach I-III szkoły podstawowej 

– prezentacja praktycznego zastosowania metod aktywizujących ucznia i przegląd sprawdzonych rozwiązań 
organizacyjnych ułatwiających prowadzenie zajęć w klasie i online 

Autor programu: Joanna Bechcińska Koordynator projektu: Joanna Bechcińska 

Termin i miejsce realizacji: III 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 20 Planowana odpłatność uczestnika: 50 zł 

 

Nr projektu: 121  Forma: warsztat stacjonarnie lub e-learning 

Tytuł: 
Storytelling and process drama – jak twórczo projektować zajęcia z języka 
angielskiego w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej 

Adresat: nauczyciele języków obcych w przedszkolach i szkołach podstawowych 

Cele: 

– prezentacja technik dramowych (process drama) i ich wykorzystania w nauczaniu języka angielskiego 

– podobieństwa i różnice w wykorzystaniu technik dramy i elementów metody narracyjnej (storytelling)na lekcjach 
języka angielskiego 

– kształtowanie umiejętności planowania i prowadzenia zajęć językowych z wykorzystaniem odpowiednio dobranych 
elementów dramy i metody narracyjnej 

Autor programu: Joanna Bechcińska Koordynator projektu: Joanna Bechcińska 

Termin i miejsce realizacji: IV 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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Nr projektu: 122  Forma: warsztat stacjonarnie lub e-learning 

Tytuł: 
Projektowane zmiany w egzaminie maturalnym z języka angielskiego od 2023 
roku – trening umiejętności praktycznych 

Adresat: nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych 

Cele: 

– prezentacja i analiza planowanych zmian w egzaminie maturalnym z języka angielskiego od 2023 roku 

– dotychczasowe strategie i metody stosowane na zajęciach z języka angielskiego i ich ocena w kontekście 
przygotowania do egzaminu maturalnego w nowej formule 

– kształtowanie umiejętności planowania i prowadzenia zajęć językowych z uwzględnieniem zmian w zakresie 
wymagań egzaminacyjnych 

Autor programu: Joanna Bechcińska Koordynator projektu: Joanna Bechcińska 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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 Historia regionalna i edukacja patriotyczna 

Nr projektu: 123  Forma: kurs doskonalący 

Tytuł: Kurs liderów edukacji patriotycznej 

Adresat: nauczyciele historii i WOS oraz nauczyciele zainteresowani historią miasta Łodzi i województwa 

Cele: pogłębienie wiedzy o historii Łodzi i regionu oraz sposobów jej popularyzacji w szkołach 

Autor programu: dr Tadeusz Z. Bogalecki Koordynator projektu: dr Tadeusz Z. Bogalecki 

Termin i miejsce realizacji: IX 2021–V 2022  WODN- Łódź 

Liczba godzin: 24 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 124  Forma: konferencja 

Tytuł: 

Inauguracja projektu edukacji patriotycznej „ŁÓDZKIE ORLĘTA 
SPADKOBIERCY NIEPODLEGŁOŚCI. Regionalna edukacja historyczna 
i wychowanie patriotyczno-obronne młodzieży szkolnej, oparte na łódzkich 
tradycjach walk o niepodległość Polski’’. 2021/2022 

Adresat: 
nauczyciele historii i WOS ze szkół podstawowych na Polesiu i Teofilowie oraz nauczyciele zainteresowani 
edukacją patriotyczną i historią regionalną 

Cele: przedstawienie programu projektu edukacji patriotycznej oraz harmonogramu, metod i form jego realizacji 

Autor programu: dr Tadeusz Z. Bogalecki Koordynator projektu: dr Tadeusz Z. Bogalecki 

Termin i miejsce realizacji: IX 2021   WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 2 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 125  Forma: warsztat 

Tytuł: Zintegrowane warsztaty strzeleckie i zajęcia patriotyczno-obronne 

Adresat: 
koordynatorzy i liderzy projektu edukacji patriotycznej „ŁÓDZKIE ORLĘTA, SPADKOBIERCY 
NIEPODLEGŁOŚCI. Regionalna edukacja historyczna i wychowanie patriotyczno-obronne młodzieży szkolnej 
oparte na łódzkich tradycjach walk o niepodległość Polski’’. 2021/2022 

Cele: doskonalenie umiejętności organizowania i korelowania zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa i historii regionalnej 

Autor programu: dr Tadeusz Z. Bogalecki Koordynator projektu: dr Tadeusz Z. Bogalecki 

Termin i miejsce realizacji: 
IX 2021 Klub Sportowy „Społem”, Łódź , ul. Północna 36; Pomnik Chwały Żołnierzy Armii 
„Łódź” przy zbiegu ulic Północnej i Sterlinga 

Liczba godzin: 9 (jeden zespół 10. osobowy – 2 godz.) Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 126  Forma: warsztat 

Tytuł: 
Wycieczka autokarowa szlakiem walk II batalionu 1 Pułku Piechoty Legionów 
Polskich i oddziałów łódzkiej 10 Dywizji Piechoty Armii „Łódź” w rejonie 
Sieradza, Warty, Goszczanowa i Glinna 

Adresat: 
koordynatorzy i liderzy projektu edukacji patriotycznej „ŁÓDZKIE ORLĘTA SPADKOBIERCY 
NIEPODLEGŁOŚCI. Regionalna edukacja historyczna i wychowanie patriotyczno-obronne młodzieży szkolnej, 
oparte na łódzkich tradycjach walk o niepodległość Polski’’. 2021/2022 

Cele: 
doskonalenie umiejętności planowania i organizowania wycieczek szkolnych do jednostek wojskowych i w rejony 
walk oddziałów Legionów Polskich i Armii „Łódź” 

Autor programu: dr Tadeusz Z. Bogalecki Koordynator projektu: dr Tadeusz Z. Bogalecki 

Termin i miejsce realizacji: 
X 2021 Skansen pojazdów wojskowych w Boczkach, koszary 15 Sieradzkiej Brygady 
Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu; Chlewo, Goszczanów, Warta i Glinno 

Liczba godzin: 11 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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Nr projektu: 127  Forma: warsztat 

Tytuł: Łódzki październik legionowy 

Adresat: nauczyciele historii i WOS oraz nauczyciele zainteresowani historią regionalną i edukacją patriotyczną 

Cele: 
pogłębienie wiedzy o działalności legionistów polskich w Łodzi i regionie w latach 1914-1918 i formach 
jej popularyzacji w szkołach 

Autor programu: dr Tadeusz Z. Bogalecki Koordynator projektu: dr Tadeusz Z. Bogalecki 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  plac Niepodległości, Pomnik Legionisty w Łodzi 

Liczba godzin: 4 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 128  Forma warsztat 

Tytuł: Lekcja pamięci przy wojskowych mogiłach na łódzkich Dołach 

Adresat: nauczyciele historii, WOS i nauczyciele zainteresowani historią regionalną 

Cele: 
pogłębienie wiedzy o bojowcach PPS, żołnierzach polskich z 1939 r. oraz żołnierzach rosyjskich i niemieckich 
z 1914 r. spoczywających na łódzkich Dołach 

Autor programu: dr Tadeusz Z. Bogalecki Koordynator projektu: dr Tadeusz Z. Bogalecki 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  Cmentarze na Dołach (wojskowy, komunalny i prawosławny) 

Liczba godzin: 3 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 129  Forma: warsztat 

Tytuł: Wycieczka szlakiem polskich oddziałów wojskowych w Łodzi w latach 1914-1939 

Adresat: nauczyciele historii, WOS i nauczyciele zainteresowani historią regionalną 

Cele: 

– pogłębienie wiedzy nauczycieli o działalności pododdziałów Legionów Polskich, polskich organizacji 
niepodległościowych i oddziałów wojskowych na terenie miasta Łodzi w latach 1914-1939 

– doskonalenie umiejętności przygotowania i prowadzenia atrakcyjnych zajęć wzbogacających wiedzę uczniów 
o historii miasta Łodzi w latach 1914-1939 

Autor programu: dr Tadeusz Z. Bogalecki Koordynator projektu: dr Tadeusz Z. Bogalecki 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021  Szlak polskich oddziałów wojskowych w Łodzi w latach 1914-1939 

Liczba godzin: 4 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 130  Forma: warsztat 

Tytuł: Szlakiem martyrologii powstańców 1863 roku w Łodzi 

Adresat: nauczyciele historii i WOS oraz nauczyciele zainteresowani historią regionalną i edukacją patriotyczną 

Cele: pogłębienie wiedzy o represjach władz rosyjskich i miejscach straceń powstańców styczniowych w Łodzi 

Autor programu: dr Tadeusz Z. Bogalecki Koordynator projektu: dr Tadeusz Z. Bogalecki 

Termin i miejsce realizacji: I 2021 plac Kościelny, Bałucki Rynek, rondo Powstańców 1863 r., dąb „Kosynier’’ 

Liczba godzin: 4 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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Nr projektu: 131  Forma: warsztat 

Tytuł: Lekcja pamięci przy Pomniku Ofiar Komunizmu w Łodzi 

Adresat: nauczyciele historii i nauczyciele zainteresowani popularyzowaniem historii regionalnej 

Cele: 
pogłębienie wiedzy nauczycieli o łodzianach walczących z komunizmem w latach 1945-1956 i obiektach 
upamiętniających ich martyrologię w Łodzi 

Autor programu: dr Tadeusz Z. Bogalecki Koordynator projektu: dr Tadeusz Z. Bogalecki 

Termin i miejsce realizacji: I 2022  Łódź, al. Anstadta 7 

Liczba godzin: 3 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 132  Forma: warsztat 

Tytuł: Wycieczka szlakiem powstańców 1863 r. i Józefa Piłsudskiego w Łodzi 

Adresat: nauczyciele historii, WOS i nauczyciele zainteresowani historią regionalną 

Cele: 

– pogłębienie wiedzy nauczycieli o działalności Tymczasowego Rządu Narodowego, powstańców i samarytanek 
1863 r. w Łodzi 

– przedstawienie działalności J. Piłsudskiego w Łodzi w latach 1899-1900 

– doskonalenie umiejętności przygotowania i prowadzenia atrakcyjnych zajęć, wzbogacających wiedzę uczniów 
o historii miasta Łodzi 

Autor programu: dr Tadeusz Z. Bogalecki Koordynator projektu: dr Tadeusz Z. Bogalecki 

Termin i miejsce realizacji: II 2022 Szlak powstańców, samarytanek 1863 r. i Józefa Piłsudskiego w Łodzi 

Liczba godzin: 4 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 133  Forma: konferencja 

Tytuł: Lekcja pamięci przy Pomniku Chwały Żołnierzy Armii „Łódź’’ w Łodzi 

Adresat: nauczyciele historii, WOS i nauczyciele zainteresowani historią regionalną 

Cele: pogłębienie wiedzy nauczycieli o łódzkich oddziałach Armii „Łódź’’ i ich walkach we wrześniu 1939 r. 

Autor programu: dr Tadeusz Z. Bogalecki Koordynator projektu: dr Tadeusz Z. Bogalecki 

Termin i miejsce realizacji: 23 III 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 2 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 134  Forma: konsultacja zbiorowa 

Tytuł: 
Cele i formy edukacji patriotycznej oraz wychowania patriotycznego 
i obywatelskiego, opartych na łódzkich tradycjach walk o niepodległość 
i suwerenność Polski w latach 1830-1989 

Adresat: dyrektorzy, nauczyciele historii i WOS szkół podstawowych na terenie dawnej łódzkiej dzielnicy Górna 

Cele: 

przedstawienie zarysu górnieńskich i łódzkich tradycji walk o niepodległość Polski oraz form ich popularyzacji, 
planowanych w ramach projektu „ŁÓDZKIE ORLĘTA SPADKOBIERCY NIEPODLEGŁOŚCI. Regionalna edukacja 
historyczna i wychowanie patriotyczno-obronne młodzieży szkolnej, oparte na łódzkich tradycjach walk 
o niepodległość Polski’’. 2022/2023 

Autor programu: dr Tadeusz Z. Bogalecki Koordynator projektu: dr Tadeusz Z. Bogalecki 

Termin i miejsce realizacji: III 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 3 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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Nr projektu: 135  Forma: warsztat 

Tytuł: Lekcja pamięci przy Pomniku Katyńskim w Łodzi 

Adresat: nauczyciele historii, WOS i nauczyciele zainteresowani historią regionalną 

Cele: 

– pogłębienie wiedzy nauczycieli o mieszkańcach regionu łódzkiego i oficerach Armii „Łódź” zamordowanych 
na terenie Związku Sowieckiego w 1940 r. 

– doskonalenie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia lekcji pamięci przy obiektach upamiętniających ofiary 
zbrodni katyńskiej 

Autor programu: dr Tadeusz Z. Bogalecki Koordynator projektu: dr Tadeusz Z. Bogalecki 

Termin i miejsce realizacji: IV 2022  Przy Pomniku Katyńskim w Łodzi, zbieg ulicy Łąkowej z al. Mickiewicza 

Liczba godzin: 3 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 136  Forma: warsztat 

Tytuł: 
Wycieczka szlakiem działalności niepodległościowej polskich patriotów 
na łódzkim Polesiu w latach 1905-1956 

Adresat: nauczyciele historii i WOS oraz nauczyciele zainteresowani historią regionalną i edukacją patriotyczną 

Cele: pogłębienie wiedzy o poleskich tradycjach walk o niepodległość Polski 

Autor programu: dr Tadeusz Z. Bogalecki Koordynator projektu: dr Tadeusz Z.Bogalecki 

Termin i miejsce realizacji: IV 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 137  Forma: konferencja 

Tytuł: 
Łódzkie barykady wolności i godności z czerwca 1905 r. w polskiej tradycji 
niepodległościowej 

Adresat: nauczyciele historii i WOS oraz nauczyciele zainteresowani historią regionalną i edukacją patriotyczną 

Cele: pogłębienie wiedzy o genezie, przebiegu i znaczeniu walk barykadowych w Łodzi w czerwcu1905 r.  

Autor programu: dr Tadeusz Z. Bogalecki Koordynator projektu: dr Tadeusz Z. Bogalecki 

Termin i miejsce realizacji: V 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 138  Forma: warsztat 

Tytuł: Wycieczka Bałuckim Szlakiem Pamięci i Dialogu 

Adresat: nauczyciele historii, WOS i nauczyciele zainteresowani historią regionalną 

Cele: 

– pogłębienie wiedzy nauczycieli o polskiej działalności zbrojnej oraz martyrologii Polaków, Żydów, Romów i Sinti 
w Łodzi podczas II wojny światowej 

– doskonalenie umiejętności przygotowania i prowadzenia atrakcyjnych zajęć, wzbogacających wiedzę uczniów 
o historii miasta Łodzi w latach 1939-1945 

Autor programu: dr Tadeusz Z. Bogalecki Koordynator projektu: dr Tadeusz Z. Bogalecki 

Termin i miejsce realizacji: V 2022  Bałucki Szlak Pamięci i Dialogu w Łodzi 

Liczba godzin: 7 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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Nr projektu: 139  Forma: konsultacja zbiorowa 

Tytuł: 

Harmonogram projektu edukacji patriotycznej „ŁÓDZKIE ORLĘTA 
SPADKOBIERCY NIEPODLEGŁOŚCI. Regionalna edukacja historyczna 
i wychowanie patriotyczno-obronne młodzieży szkolnej, oparte na łódzkich 
tradycjach walk o niepodległość Polski’’. 2022/2023 

Adresat: 
nauczyciele SP na terenie dawnej łódzkiej dzielnicy Górna– szkolni koordynatorzy projektu edukacji patriotycznej 
w roku szkolnym 2022/2023 

Cele: 
uzgodnienie terminów i scenariuszy międzyszkolnych przedsięwzięć, planowanych w ramach projektu edukacji 
patriotycznej w roku szkolnym 2022/2023 

Autor programu: dr Tadeusz Z. Bogalecki Koordynator projektu: dr Tadeusz Z. Bogalecki 

Termin i miejsce realizacji: VI 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 2 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 140  Forma: warsztat 

Tytuł: Wycieczka szlakiem walk barykadowych w Łodzi w czerwcu 1905 roku 

Adresat: nauczyciele historii, WOS i nauczyciele zainteresowani historią regionalną 

Cele: 

– pogłębienie wiedzy nauczycieli o działalności bojowców łódzkich partii robotniczych w czerwcu 1905 r. i ich roli 
podczas walk barykadowych 

– doskonalenie umiejętności przygotowania i prowadzenia atrakcyjnych zajęć wzbogacających wiedzę uczniów 
o historii miasta Łodzi w 1905 r. 

Autor programu: dr Tadeusz Z. Bogalecki Koordynator projektu: dr Tadeusz Z. Bogalecki 

Termin i miejsce realizacji: VI 2022 Szlak walk barykadowych w Łodzi w czerwcu 1905 roku 

Liczba godzin: 4 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 141  Forma: konferencja 

Tytuł: 

Podsumowanie projektu edukacji patriotycznej „ŁÓDZKIE ORLĘTA 
SPADKOBIERCY NIEPODLEGŁOŚCI. Regionalna edukacja historyczna 
i wychowanie patriotyczno-obronne młodzieży szkolnej, oparte na łódzkich 
tradycjach walk o niepodległość Polski’’. 2021/2022 

Adresat: 
dyrektorzy, szkolni koordynatorzy i liderzy projektu edukacji patriotycznej szkół podstawowych na Polesiu i 
Teofilowie 

Cele: 
– przedstawienie przebiegu i rezultatów projektu edukacji patriotycznej szkół podstawowych na Polesiu i Teofilowie.  

– wręczenie certyfikatów i nagród 

Autor programu: dr Tadeusz Z. Bogalecki Koordynator projektu: dr Tadeusz Z. Bogalecki 

Termin i miejsce realizacji: VI 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 3 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

  



Oferta doskonalenia WODN – Łódź na rok szkolny 2020/2021 

 54 

 Przedmioty matematyczno-przyrodnicze 

Nr projektu: 142  Forma: konferencja 

Tytuł: Analiza wyników egzaminu maturalnego z biologii 

Adresat: nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych, dyrektorzy, egzaminatorzy 

Cele: 
zapoznanie z podstawowymi informacjami o wynikach egzaminu maturalnego z biologii w kontekście ich 
wykorzystania w pracy z uczniem 

Autor programu: Jacek Pachelski, Joanna Grzesiak Koordynator projektu: Joanna Grzesiak 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 2 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 143  Forma: seminarium 

Tytuł: Jak pracować z uczniem zdającym egzamin maturalny z biologii od roku 2023 

Adresat: nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych oraz zainteresowani 

Cele: 

– analizowanie podstawy programowej z biologii pod kątem nowych treści 

– doskonalenie umiejętności planowania obserwacji i doświadczeń w kontekście wymagań egzaminacyjnych 

– omówienie nowych typów zadań 

– prezentacja przykładowego  arkusza maturalnego z biologii w formule 2023 

Autor programu: Jacek Pachelski, Joanna Grzesiak Koordynator projektu: Joanna Grzesiak 

Termin i miejsce realizacji: XII 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 3 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 144  Forma: zajęcia terenowe 

Tytuł: Gry i zabawy przyrodnicze w terenie – edukacja ekologiczna dla najmłodszych 

Adresat: nauczyciele przyrody i edukacji elementarnej 

Cele: 

– doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych 

– zapoznanie z ciekawymi propozycjami gier i zabaw przyrodniczych 

– sposoby rozwijania zainteresowań przyrodniczych 

Autor programu:  Joanna Grzesiak Koordynator projektu: Joanna Grzesiak 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  Las Łagiewnicki 

Liczba godzin: 4 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 145  Forma: zajęcia terenowe 

Tytuł: 
Jak pies z kotem – stosunki antagonistyczne i nieantagonistyczne między 
gatunkami 

Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i zainteresowani 

Cele: 

– wskazanie przykładów zależności wewnątrz i międzygatunkowych, ich przyczyn i skutków 

– określenie roli interakcji międzygatunkowych w utrzymaniu równowagi biologicznej w przyrodzie 

– wykorzystanie Ogrodu Zoologicznego jako bazy dydaktycznej w edukacji przyrodniczej 

Autor programu: dr Magdalena Janiszewska, Joanna Grzesiak Koordynator projektu: Joanna Grzesiak 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  Miejski Ogród Zoologiczny 

Liczba godzin: 3 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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Nr projektu: 146  Forma: warsztat 

Tytuł: 
Eksperymenty w szkolnych pracowniach przyrodniczych z użyciem 
bezprzewodowych pomiarów cyfrowych 

Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkoły podstawowej 

Cele: 
– zaprezentowanie metod aktywizacji uczniów dzięki zastosowaniu cyfrowych technologii zbierania, prezentowania 

i analizowania danych eksperymentalnych 

– przykłady przyrodniczych eksperymentów z użyciem cyfrowej technologii pomiarowej 

Autor programu: Joanna Grzesiak, Tomasz Sobiepan Koordynator projektu: Joanna Grzesiak 

Termin i miejsce realizacji: XII 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 4 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 147  Forma: warsztat 

Tytuł: 
Aktywność badawcza uczniów w edukacji biologicznej; planowanie, 
przeprowadzanie obserwacji i doświadczeń; wnioskowanie w oparciu 
o ich wyniki 

Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkoły podstawowej 

Cele: 
– kształtowanie umiejętności nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych w oparciu o dochodzenie 

i rozumowanie naukowe 

– przykłady eksperymentów na zajęciach biologii w szkole podstawowej  

Autor programu: Joanna Grzesiak,  Koordynator projektu: Joanna Grzesiak 

Termin i miejsce realizacji: II 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 4 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 148  Forma: zajęcia terenowe 

Tytuł: Bioróżnorodność – poznać, zrozumieć, chronić. Ekologia dla aktywnych 

Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i zainteresowani 

Cele: omówienie znaczenie i sposobów ochrony różnorodności biologicznej 

Autor programu: dr Magdalena Janiszewska, Joanna Grzesiak Koordynator projektu: Joanna Grzesiak 

Termin i miejsce realizacji: III 2022  Miejski Ogród Zoologiczny 

Liczba godzin: 3 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 149  Forma: zajęcia terenowe w Lesie Łagiewnickim 

Tytuł: Ekologiczna podróż w świat ptaków śpiewających 

Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i zainteresowani 

Cele 

– zapoznanie z podstawowymi funkcjami głosów generowanych przez ptaki 

– rozpoznawanie gatunków ptaków z wykorzystaniem lornetek i atlasów  

– identyfikacja dźwiękowa ptaków z wykorzystaniem aplikacji 

Autor programu: Joanna Grzesiak Koordynator projektu: Joanna Grzesiak 

Termin i miejsce realizacji: V 2022  Las Łagiewnicki 

Liczba godzin: 4 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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Nr projektu: 150  Forma: warsztat 

Tytuł: Świąteczna matematyka 

Adresat: zainteresowani nauczyciele matematyki szkól podstawowych   

Cele: 
zaprezentowanie ciekawych pomysłów, gotowych materiałów do tworzenia interesujących zajęć edukacyjnych 
dla uczniów z matematyki przed świętami Bożego Narodzenia 

Autor programu: Kinga Gałązka Koordynator projektu: Kinga Gałązka 

Termin i miejsce realizacji: XII 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 151  Forma: warsztat 

Tytuł: Przed maturą 2023 z matematyki 

Adresat: zainteresowani nauczyciele matematyki  

Cele: 

– przedstawienie najnowszych trendów w kształceniu matematycznym 

– pokazanie nowości egzaminacyjnych 

– zainspirowanie nauczycieli do wykorzystania innowacyjnych metod kształcenia w przygotowaniu uczących 
się do egzaminu maturalnego 

Autor programu: Kinga Gałązka  Koordynator projektu: Kinga Gałązka  

Termin i miejsce realizacji: II 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 152  Forma: warsztat  

Tytuł: Giełda matematycznych pomysłów 

Adresat: zainteresowani nauczyciele matematyki szkół podstawowych 

Cele: 
zaprezentowanie ciekawych pomysłów, gotowych materiałów do tworzenia interesujących zajęć edukacyjnych 
z matematyki, stymulujących aktywność twórczą uczących się 

Autor programu: Kinga Gałązka Koordynator projektu: Kinga Gałązka  

Termin i miejsce realizacji: III 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 153  Forma: warsztat 

Tytuł: Stare, ale ciągle nowe – czyli zadania znane z historii matematyki po nowemu 

Adresat: zainteresowani nauczyciele matematyki szkól podstawowych   

Cele: 

– pokazanie, w jaki sposób można budować interdyscyplinarne zajęcia matematyczne, wykorzystując znane i mniej 
znane zasoby zadań matematycznych  

– zainspirowanie nauczycieli do indywidualizacji pracy na zajęciach edukacyjnych 

– pokazanie przykładów gotowych materiałów do prowadzenia zajęć  

Autor programu: Kinga Gałązka Koordynator projektu: Kinga Gałązka 

Termin i miejsce realizacji: V 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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Nr projektu: 154  Forma: warsztaty 

Tytuł: Budowanie warsztatu pracy nauczyciela fizyki 

Adresat: zainteresowani nauczyciele fizyki wszystkich typów szkół 

Cele: 

– analiza podstawy programowej z fizyki na poszczególnych etapach kształcenia 

– narzędzia wykorzystywane w pracy nauczyciela fizyki 

– tworzenie własnej bazy i planów dydaktycznych 

Autor programu: Włodzimierz Nawrocki Koordynator projektu: Włodzimierz Nawrocki 

Termin i miejsce realizacji: IX 2021 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 155  Forma: warsztat 

Tytuł: Przez zabawę do nauki fizyki 

Adresat: zainteresowani nauczyciele fizyki wszystkich typów szkół 

Cele: 
– kształtowanie umiejętności nauczania i uczenia się fizyki w oparciu o dziecięce zabawki 

– mechaniczne zabawki podstawą dochodzenia i rozumowania naukowego  

Autor programu: Włodzimierz Nawrocki Koordynator projektu: Włodzimierz Nawrocki 

Termin i miejsce realizacji: X 2021 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 20 zł 

 

Nr projektu: 156  Forma: warsztat 

Tytuł: Nowa formuła egzaminu maturalnego z fizyki od 2023 roku 

Adresat: zainteresowani nauczyciele fizyki wszystkich typów szkół 

Cele: 
– zapoznanie z nowym informatorem o egzaminie maturalnym z fizyki 

– omówienie proponowanych nowych typów zadań 

Autor programu: Włodzimierz Nawrocki Koordynator projektu: Włodzimierz Nawrocki 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 3 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 157  Forma: warsztat 

Tytuł: Eksperymenty fizyczne czyli fizyka dla każdego 

Adresat: zainteresowani nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół 

Cele: 
– pokazanie ciekawych i oryginalnych doświadczeń fizycznych 

– omówienie niektórych najsłynniejszych eksperymentów z fizyki 

Autor programu: Włodzimierz Nawrocki Koordynator projektu: Włodzimierz Nawrocki 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 20 zł 
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Nr projektu: 158  Forma: warsztat 

Tytuł: Projekty Leonardo da Vinci, które wyprzedziły czas 

Adresat: zainteresowani nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół 

Cele: 

– ukazanie Leonarda da Vinci jako człowieka renesansu 

– zaprezentowanie wybranych replik projektów Leonarda da Vinci, które umożliwiają zrozumienie fizyki 

– zainspirowanie nauczycieli do wykorzystywania w swojej pracy osiągnięć włoskiego odkrywcy 

Autor programu: Włodzimierz Nawrocki Koordynator projektu: Włodzimierz Nawrocki 

Termin i miejsce realizacji: XII 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 20 zł 

 

Nr projektu: 159  Forma: warsztat 

Tytuł: Świat przyrody zatrzymany w obrazach 

Adresat: zainteresowani nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół 

Cele: 

– wykorzystanie aparatu fotograficznego jako narzędzia do  w utrwalania otaczającego nas świata 

– analiza doboru parametrów optycznych w ustawieniach aparatu fotograficznego w celu poprawnego wykonania 
zdjęć 

– przegląd programów komputerowych do obróbki zdjęć  

Autor programu: 
dr Barbara Grabowska – przedstawiciel Okręgu 
Łódzkiego Związku Polskich Fotografów 
Przyrody, Włodzimierz Nawrocki 

Koordynator projektu: Włodzimierz Nawrocki 

Termin i miejsce realizacji: I 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 160  Forma: e-learningowy warsztat 

Tytuł: Jak zostać alfą (A – α) czyli od Arystotelesa do Archimedesa  

Adresat: zainteresowani nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół 

Cele: 

– pierwsza i ostatnia litera klasycznego alfabetu greckiego czy tylko symbol w nauce  

– ukazanie Arystotelesa jako twórcę klasycznej i współczesnej fizyki 

– historia Archimedesa, który chciał za pomocą kija poruszyć Ziemię 

Autor programu: Włodzimierz Nawrocki Koordynator projektu: Włodzimierz Nawrocki 

Termin i miejsce realizacji: III 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 20 zł 

 

Nr projektu: 161  Forma: warsztat 

Tytuł: 
Wykorzystanie pokazu w Planetarium EC1 Łódź do wzbogacenia warsztatu 
pracy nauczyciela fizyki 

Adresat: zainteresowani nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół 

Cele: 
– zapoznanie z ofertą wizualnych pokazów realizowanych w Planetarium dla wszystkich typów szkół 

– wykorzystanie pokazów w Planetarium do projektowania zajęć z uczniami 

Autor programu: Włodzimierz Nawrocki Koordynator projektu: Włodzimierz Nawrocki 

Termin i miejsce realizacji: IV 2022  Planetarium EC1 Łódź 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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Nr projektu: 162   Forma: warsztat 

Tytuł: 
Wykorzystanie zasobów Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź do wzbogacenia 
warsztatu pracy nauczyciela fizyki 

Adresat: zainteresowani nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół 

Cele: 

– poznanie zasobów Centrum Nauki i Techniki EC1 

– poznanie wybranych stanowisk dydaktycznych, które można wykorzystać do realizacji zajęć tematycznych 
i programowych  

– wykorzystanie zasobów EC1 do projektowania zajęć z uczniami 

Autor programu: Włodzimierz Nawrocki Koordynator projektu: Włodzimierz Nawrocki 

Termin i miejsce realizacji: V 2022 CNiT EC1 Łódź 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 163  Forma: warsztat zdalnie 

Tytuł: Metoda lekcji odwróconej z geografii 

Adresat: nauczyciele geografii zainteresowani udziałem w sieci współpracy i doskonalenia 

Cele: 

– zasady prowadzenia zajęć metodą lekcji odwróconej 

– jak przygotować materiały związane z tematem lekcji 

– przegląd materiałów edukacyjnych dostępnych w Internecie 

Autor programu: Jadwiga Miłos Koordynator projektu: Jadwiga Miłos 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021   WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 20 zł 

 

Nr projektu: 164  Forma: warsztat zdalnie 

Tytuł: Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z geografii 

Adresat: zainteresowani nauczyciele 

Cele: 

– wykorzystanie informatora o egzaminie ósmoklasisty w pracy z uczniami 

– analizowanie zapisów podstawy programowej i efektów kształcenia  

– sposoby utrwalania umiejętności niezbędnych do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych 

Autor programu: Jadwiga Miłos Koordynator projektu: Jadwiga Miłos 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie  

 

Nr projektu: 165  Forma: warsztat zdalnie 

Tytuł: Geografia z mapami multimedialnymi 

Adresat: zainteresowani nauczyciele geografii 

Cele: zainspirowanie nauczycieli do korzystania z map multimedialnych na lekcjach geografii 

Autor programu: Jadwiga Miłos Koordynator projektu: Jadwiga Miłos 

Termin i miejsce realizacji: XII 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 20 zł 
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Nr projektu: 166  Forma: warsztat zdalnie 

Tytuł: Metody prezentacji danych statystycznych na lekcji geografii 

Adresat: zainteresowani nauczyciele geografii 

Cele: 

– sposoby wykorzystania map statystycznych opracowywanych przez GUS 

– przykłady wykorzystania danych przedstawiających relacje przestrzenne zjawisk 

– doskonalenie umiejętności wykorzystania programów i arkuszy do prezentacji danych statystycznych 

Autor programu: Jadwiga Miłos Koordynator projektu: Jadwiga Miłos 

Termin i miejsce realizacji: II 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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 Edukacja dla bezpieczeństwa 

Nr projektu: 167  Forma: kurs doskonalący 

Tytuł: 
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy 

Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Cele: 

– nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia 

– nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych 

– nabycie umiejętności bezpiecznego użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego 

Autor programu: 
zgodnie z ramowym programem i planem 
szkolenia MEN 

Koordynator projektu: Joanna Grzesiak 

Termin i miejsce realizacji: IX 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 34 Planowana odpłatność uczestnika: 500 zł 

 Wychowanie fizyczne, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole 

Nr projektu: 168  Forma: kurs doskonalący 

Tytuł: Tworzenie Szkoły Promującej Zdrowie 

Adresat: koordynatorzy szkolnych zespołów ds. promocji zdrowia oraz zainteresowani nauczyciele 

Cele: 

– zapoznanie z koncepcją i strategią Szkoły Promującej Zdrowie 

– doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie diagnozowania stanu wyjściowego szkoły 

– doskonalenie umiejętności planowania działań i ich ewaluacji 

– zapoznanie ze standardami jakości pracy szkoły w zakresie promocji zdrowia 

Autor programu: Joanna Grzesiak Koordynator projektu: Joanna Grzesiak 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 20 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

Nr projektu: 169  Forma: warsztat 

Tytuł: Jak budować poczucie bezpieczeństwa dziecka po powrocie do szkoły 

Adresat: nauczyciele szkół promujących zdrowie oraz zainteresowani 

Cele: 

– psychologiczne konsekwencje sytuacji kryzysowych 

– tworzenie środowiska szkolnego wzmacniającego poczucie bezpieczeństwa ucznia 

– strategie radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach 

Autor programu: Iwona Lanycia, Joanna Grzesiak  Koordynator projektu: Joanna Grzesiak 

Termin i miejsce realizacji: IX 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 4 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatne 

 

Nr projektu: 170  Forma: warsztat stacjonarnie lub e-learning 

Tytuł: Krajowy i wojewódzki certyfikat szkoły promującej zdrowie 

Adresat: nauczyciele szkół promujących zdrowie 

Cele: zapoznanie z procedurą ubiegania się o nadanie Krajowego i Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie 

Autor programu: Joanna Grzesiak Koordynator projektu: Joanna Grzesiak 

Termin i miejsce realizacji: XII 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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Nr projektu: 171  Forma: warsztat 

Tytuł: Tańcz solo – latynoskie rytmy i tańce 

Adresat: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół i placówek oraz inni zainteresowani 

Cele: nauka podstawowych kroków i figur z wybranych tańców latynoamerykańskich, stworzenie mini układu tanecznego 

Autor programu: Kamil Gebel Koordynator projektu: Joanna Grzesiak 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 3 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

 

Nr projektu: 172  Forma: warsztaty z modułem e-learningu 

Tytuł: Tai Chi i Qigong – teoretyczne i praktyczne podstawy 

Adresat: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół i placówek oraz inni zainteresowani 

Cele: 
– zapoznanie z zasadami wykonywania ćwiczeń Tai Chi jako elementu zdrowego stylu życia oraz ich wpływu 

na sferę psychofizyczną człowieka 

– teoretyczne i praktyczne podstawy Tai Chi Chuan i Qigong – chińskiej gimnastyki zdrowotnej 

Autor programu: Radosław Węglarz Koordynator projektu: Joanna Grzesiak 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 6 (2x 3h) Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

Nr projektu: 173  Forma: warsztat 

Tytuł: Qigong – techniki relaksacyjne dla każdego 

Adresat: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół i placówek oraz inni zainteresowani 

Cele: 
wykorzystanie zestawów prostych ćwiczeń fizycznych i technik oddechowych dla budowania świadomego kontaktu 
z ciałem oraz poznawania mechanizmów jego funkcjonowania. 

Autor programu: Radosław Węglarz Koordynator projektu: Joanna Grzesiak 

Termin i miejsce realizacji: XII 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 2 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

 

Nr projektu: 174  Forma: warsztat 

Tyt Qigong – zestawy ćwiczeń poprawiających funkcjonowanie kręgosłupa 

Cele: Zapoznanie z zestawem  ćwiczeń mobilizujących i uelastyczniających 5 odcinków kręgosłupa 

Autor programu:  Radosław Węglarz Koordynator projektu: Joanna Grzesiak 

Termin i miejsce realizacji: II 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 3 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zl 

 

Nr projektu: 175  Forma: warsztat 

Tytuł: Tańce użytkowe i standardowe 

Adresat: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół i placówek oraz inni zainteresowani 

Cele: 

– nauka podstawowych kroków tańców użytkowych 

– aktywizacja uczniów do zajęć ruchowych poprzez taniec 

– budowanie poczucia wartości i pewności siebie poprzez taniec 

Autor programu: Kamil Gebel Koordynator projektu: Joanna Grzesiak 

Termin i miejsce realizacji: III 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 3 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 
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5.5. Biblioteka w szkole 

Nr projektu: 176  Forma: konsultacja zbiorowa zdalnie 

Tytuł: Otwarcie Kliniki Dobrego Czytelnika 

Adresat: nauczyciele bibliotekarze i inni zainteresowani 

Cele: przedstawienie celu projektu 

Autor programu: Anna Iwicka-Okońska Koordynator projektu: Anna Iwicka-Okońska 

Termin i miejsce realizacji: IX 2021  WODN w Łodzi  

Liczba godzin: 2 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 177  Forma: konsultacja zbiorowa zdalnie 

Tytuł: Klinika dobrego czytelnika. Zgubne skutki nieczytania 

Adresat: nauczyciele bibliotekarze i inni zainteresowani problemem 

Cele: jak przekonać dzieci, młodzież i ich opiekunów do doskonalenia sztuki czytania 

Autor programu: Anna Iwicka-Okońska Koordynator projektu: Anna Iwicka-Okońska 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 2 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 178  Forma: konsultacja zbiorowa zdalnie 

Tytuł: Klinika dobrego czytelnika. Organizujemy spotkanie z pisarzem 

Adresat: nauczyciele bibliotekarze i inni zainteresowani problemem 

Cele: metodyka organizowania spotkań z ciekawymi ludźmi 

Autor programu: Anna Iwicka-Okońska Koordynator projektu: Anna Iwicka-Okońska 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 2 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 179  Forma: konsultacja zbiorowa zdalnie 

Tytuł: 
Klinika dobrego czytelnika. Czy to tylko nałóg, czy już uzależnienie? 
O niebezpieczeństwach ery cyfrowej 

Adresat: nauczyciele bibliotekarze i inni zainteresowani problemem fonoholizmu 

Cele: poznanie rozmiarów niepokojącego zjawiska i jego możliwych skutków dla dzieci i młodzieży 

Autor programu: Anna Iwicka-Okońska Koordynator projektu: Anna Iwicka-Okońska 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 2 Planowana odpłatność uczestnika:  bezpłatnie 
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Nr projektu: 180  Forma: konsultacja zbiorowa zdalnie 

Tytuł: 
Klinika dobrego czytelnika. Sketchneting czyli myślenie wizualne 
a usprawnianie pamięci uczniów 

Adresat: nauczyciele bibliotekarze i inni zainteresowani problemem 

Cele: popularyzacja techniki myślenia wizualnego i graficznych notatek 

Autor programu: Anna Iwicka-Okońska Koordynator projektu: Anna Iwicka-Okońska 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 2 Planowana odpłatność uczestnika:  bezpłatnie 

 

Nr projektu: 181  Forma: konsultacja zbiorowa zdalnie 

Tytuł: 
Klinika dobrego czytelnika. Z problematyki czytelnictwa – dialog z tekstem 
sposobem na ułatwienie jego rozumienia 

Adresat: nauczyciele bibliotekarze i inni zainteresowani problemem 

Cele: rozwijanie kultury czytelniczej uczniów 

Autor programu: Anna Iwicka-Okońska Koordynator projektu: Anna Iwicka -Okońska 

Termin i miejsce realizacji: XI 2020  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 2 Planowana odpłatność uczestnika:  bezpłatnie 

 

Nr projektu: 182  Forma: konsultacja zbiorowa zdalnie 

Tytuł: Klinika dobrego czytelnika. O możliwościach książki obrazkowej 

Adresat: nauczyciele bibliotekarze i inni zainteresowani książką obrazkową 

Cele: zaakceptowanie książki obrazkowej w bibliotekach  nie tylko dziecięcych 

Autor programu: Anna Iwicka-Okońska Koordynator projektu: Anna Iwicka-Okońska 

Termin i miejsce realizacji: XII 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 2 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 183  Forma: konsultacja zbiorowa zdalnie 

Tytuł: Klinika dobrego czytelnika. Rysowanie lektur 

Adresat: nauczyciele bibliotekarze i inni zainteresowani tematem 

Cele: tworzenie notatek wizualnych, np. na temat poznawanych lektur 

Autor programu: Anna Iwicka-Okońska Koordynator projektu: Anna Iwicka-Okońska 

Termin i miejsce realizacji: I 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 2 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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Nr projektu: 184  Forma: konsultacja zbiorowa zdalnie 

Tytuł: 
1Klinika dobrego czytelnika. Storytelling, czyli o zapomnianej roli opowieści 

w nauczaniu i wychowaniu  

Adresat: nauczyciele bibliotekarze i zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz języka polskiego 

Cele: poznanie jednego ze sposobów aktywizowania uczniów 

Autor programu: Anna Iwicka-Okońska Koordynator projektu: Anna Iwicka-Okońska 

Termin i miejsce realizacji: I 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 2 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 185  Forma: konsultacja zbiorowa zdalnie 

Tytuł: Klinika dobrego czytelnika. Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych 

Adresat: nauczyciele bibliotekarze i inni zainteresowani problemem 

Cele: metodyka biblioterapii rozwojowej 

Autor programu: Anna Iwicka-Okońska Koordynator projektu: Anna Iwicka-Okońska 

Termin i miejsce realizacji: II 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 2 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 186  Forma: konsultacja zbiorowa zdalnie 

Tytuł: 
Klinika dobrego czytelnika. Opowiedz mi, co przeczytałeś. Promowanie 
czytelnictwa 

Adresat: nauczyciele bibliotekarze i inni zainteresowani problemem 

Cele: aktywizacja czytelnicza dzieci i młodzieży 

Autor programu: Anna Iwicka-Okońska Koordynator projektu: Anna Iwicka-Okońska 

Termin i miejsce realizacji: III 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 2 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 187  Forma: konsultacja zbiorowa zdalnie 

Tytuł: Klinika dobrego czytelnika. Poczytaj mi, mamo  

Adresat: nauczyciele bibliotekarze i inni zainteresowani problemem czytania dzieciom 

Cele: aktywizacja rodziców, opiekunów, rodzeństwa i nauczycieli jako promotorów czytania 

Autor programu: Anna Iwicka-Okońska Koordynator projektu: Anna Iwicka-Okońska 

Termin i miejsce realizacji: III 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 2 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 188  Forma: konsultacja zbiorowa zdalnie 

Tytuł: Klinika dobrego czytelnika. Premiera w papierowym teatrzyku 

Adresat: nauczyciele bibliotekarze i inni zainteresowani  

Cele: popularyzacja teatrzyku kamishibai 

Autor programu: Anna Iwicka-Okońska Koordynator projektu: Anna Iwicka-Okońska 

Termin i miejsce realizacji: IV 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 2 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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Nr projektu: 189  Forma: konsultacja zbiorowa zdalnie 

Tytuł: Klinika dobrego czytelnika. Zróbmy sobie książkę  

Adresat: nauczyciele bibliotekarze i inni zainteresowani 

Cele: zainteresowanie książką artystyczną 

Autor programu: Anna Iwicka-Okońska Koordynator projektu: Anna Iwicka-Okońska 

Termin i miejsce realizacji: V 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 2 Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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5.6. Turystyka i wypoczynek dzieci i młodzieży 

Nr projektu: 190  Forma: kurs doskonalący 

Tytuł: Kurs kierowników wycieczek szkolnych 

Adresat: kandydaci na kierowników wycieczek szkolnych 

Cele: przygotowanie do pełnienia funkcji kierowników wycieczek szkolnych 

Autor programu: Dorota Zając Koordynator projektu: Dorota Zając 

Termin i miejsce realizacji: X-XII 2021 oraz I-V 2022  WODN w Łodzi lub placówki oświatowe 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

Nr projektu: 191  Forma: kurs doskonalący 

Tytuł: Kurs na kierownika wypoczynku 

Adresat: 
osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji kierownika wypoczynku  

(wymagane ukończone 18 lat i ukończona szkoła średnia oraz przynajmniej 3-letni staż pracy dydaktyczno-
wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej w przypadku nie nauczycieli) 

Cele: przygotowanie do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku 

Autor programu: MEN Koordynator projektu: Dorota Zając 

Termin i miejsce realizacji: XI/XII 2021 oraz IV / V 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 80 zł 

 

Nr projektu: 192  Forma: kurs doskonalący 

Tytuł: Kurs na wychowawcę wypoczynku 

Adresat: 
osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji wychowawcy wypoczynku  

(wymagane ukończone 18 lat i ukończona szkoła średnia) 

Cele: przygotowanie do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku 

Autor programu: MEN Koordynator projektu: Dorota Zając 

Termin i miejsce realizacji: XI/XII 2021 oraz III, IV, V, VI 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 36 Planowana odpłatność uczestnika: 180 zł 
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6. Wychowanie, opieka i profilaktyka 

Nr projektu: 193  Forma: e-learningowy kurs doskonalący 

Tytuł: 
Interpretacja opinii i orzeczeń jako element planowania pracy dydaktycznej 

i wychowawczej 

Adresat: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy ze szkół i placówek 

Cele: 
doskonalenie umiejętności w zakresie właściwego rozumienia pojęć stosowanych w opiniach i orzeczeniach oraz 

efektywnego realizowania zaleceń 

Autor programu: Barbara Papierz Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: XI-XII 2021 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 20 Planowana odpłatność uczestnika: 70 zł 

 

Nr projektu: 194  Forma: warsztat 

Tytuł: 
Jak napisać (IPET) indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia 
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? 

Adresat: 
nauczyciele przedszkoli, szkół ogólnodostępnych i integracyjnych pracujący z uczniem posiadającym orzeczenie 
o kształceniu specjalnym 

Cele: 
doskonalenie umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia, planowania i realizowania wsparcia pedagogiczno-psychologicznego oraz konstruowania 
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) 

Autor programu: Krzysztof Sibielski Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: IX-X 2021r WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

Nr projektu: 195  Forma: warsztat 

Tytuł: 
Jak napisać indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dla ucznia 
niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym  

Adresat: 
nauczyciele przedszkoli, szkół ogólnodostępnych i integracyjnych pracujący z uczniem niepełnosprawnym 
intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

Cele: 
doskonalenie umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia, planowania i realizowania wsparcia pedagogiczno-psychologicznego oraz konstruowania 
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) 

Autor programu: Janina Bucka, Krzysztof Sibielski Koordynator projektu: BasimaAl-Qadi 

Termin i miejsce realizacji: IX-X 2021 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 45 zł 

 

Nr projektu: 196  Forma: kurs doskonalący 

Tytuł: Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczyciele szkoły podstawowej 

Cele: 
wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o narzędzia związane ze wspieraniem ucznia o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 

Autor programu:  Joanna Miller Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 15 Planowana odpłatność uczestnika: 70 zł 
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Nr projektu: 197  Forma: kurs doskonalący 

Tytuł: Praca z dzieckiem przewlekle chorym w systemie stacjonarnym i zdalnym 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczyciele szkoły podstawowej 

Cele: wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o narzędzia związane ze wspieraniem ucznia przewlekle chorego 

Autor programu: Joanna Miller Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: III 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 15 Planowana odpłatność uczestnika: 70 zł 

 

Nr projektu: 198  Forma: kurs doskonalący 

Tytuł: Uczniowie z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej 

Adresat: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy 

Cele: 

– zapoznanie uczestników z możliwościami i potrzebami dzieci wynikającymi z całościowych zaburzeń rozwojowych 
pod postacią autyzmu i Zespołu Aspergera 

– zapoznanie z wybranymi metodami terapii i edukacji oraz sposobami dokumentowania pracy edukacyjno-
terapeutycznej 

Autor programu: Anna Petryniak Koordynator projektu: Basima Al-Qadi 

Termin i miejsce realizacji: XI/XII 2021 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 20 Planowana odpłatność uczestnika: 120 zł 

 

Nr projektu: 199  Forma: warsztat 

Tytuł: Zrozumieć autyzm – metodyka pracy z dzieckiem z ASD 

Adresat: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy 

Cele: 
– zrozumienie zaburzenia rozwojowego jakim jest spektrum autyzmu 

– poznanie z metod pracy z osobami z ASD 

Autor programu: Basima Al-Qadi Koordynator projektu: Basima Al-Qadi 

Termin i miejsce realizacji: III 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 45 zł 

 

Nr projektu: 200  Forma: warsztat 

Tytuł: Autyzm i zmysły 

Adresat: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy 

Cele: 
– zapoznanie z rodzajami zaburzeń przetwarzania sensorycznego 

– zapoznanie z mechanizmami powodującymi zaburzenia przetwarzania sensorycznego 

Autor programu: Basima Al-Qadi Koordynator projektu: Basima Al-Qadi 

Termin i miejsce realizacji: VI 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 45 zł 
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Nr projektu: 201  Forma: warsztat 

Tytuł: Możliwe zachowania trudne uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera 

Adresat: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy 

Cele: 
– poznanie przyczyn i mechanizmów zachowań trudnych uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera 

– zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera 

Autor programu: Basima Al-Qadi Koordynator projektu: Basima Al-Qadi 

Termin i miejsce realizacji: V 2022   WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 45 zł 

 

Nr projektu: 202  Forma: warsztat 

Tytuł: AAC – alternatywne i wspomagające metody komunikacji 

Adresat: nauczyciele edukacji elementarnej, pedagodzy szkolni oraz zainteresowani nauczyciele 

Cele: 
– znajomość przyczyn zaburzeń komunikacji, opóźnionego rozwoju mowy lub zaburzeń mowy 

– dobór odpowiedniej metody AAC dla ucznia 

Autor programu: Basima Al-Qadi Koordynator projektu: Basima Al-Qadi 

Termin i miejsce realizacji: X/XI 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

Nr projektu: 203  Forma: warsztat 

Tytuł: 
„Ja mówię, Ty mówisz” – co nauczyciel powinien wiedzieć o rozwoju 
i zaburzeniach mowy 

Adresat: nauczyciele edukacji elementarnej, pedagodzy szkolni oraz zainteresowani nauczyciele 

Cele: 
– poznanie etapów rozwoju mowy i mechanizmów powodujących zaburzenia rozwoju mowy 

– doskonalenie umiejętności wspierania dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej 

Autor programu: Dorota Białecka Koordynator projektu: Basima Al-Qadi 

Termin i miejsce realizacji: IX/XI 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 45 zł 

 

Nr projektu: 204  Forma: warsztat 

Tytuł: 
Metoda SKAN – alternatywna nauka czytania dla dzieci z afazją, głęboką 
dysleksją, alalią, autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną 

Adresat: 
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
i rewalidacyjne, nauczyciele wspomagający oraz inni zainteresowani 

Cele: 
zapoznanie z metodą SKAN wykorzystywaną w pracy z dziećmi, które nie czytają lub mają znaczne trudności 
w czytaniu 

Autor programu: Ewa Dzika Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021 oraz IV 202 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 70 zł 
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Nr projektu: 207  Forma: warsztat 

Tytuł: 
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu 
i pisaniu 

Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele terapii pedagogicznej 

Cele: 

– wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela – praktyczne wykorzystanie metody 18 struktur wyrazowych 
w samodzielnym prowadzeniu zajęć 

– kształcenie umiejętności czytania i pisania w proponowanych ćwiczeniach opierając się na jednoczesnym 
uaktywnieniu analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego 

Autor programu: Violeta Woźniak Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: II 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 50 zł 

 

Nr projektu: 208  Forma: warsztat 

Tytuł: Z szuflady kreatywnego terapeuty pedagogicznego 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, terapeuci terapii pedagogicznej 

Cele: rozwijanie kreatywności terapeuty terapii pedagogicznej i wzbogacanie jego warsztatu pracy 

Autor programu: Barbara Papierz Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: III 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

  

Nr projektu: 205  Forma: warsztat 

Tytuł: Zaburzenia przetwarzania słuchowego – przyczyny, symptomy, terapia 

Adresat: 
nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, terapeuci terapii pedagogicznej, 
pedagodzy i psychologowie szkolni 

Cele: zapoznanie nauczycieli z symptomami i diagnostyką zaburzeń funkcji wzrokowych oraz formami terapii 

Autor programu: Barbara Papierz Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: IV 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 3 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

Nr projektu: 206  Forma: warsztat 

Tytuł: Optodysleksja. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne 

Adresat: 
nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, terapeuci terapii pedagogicznej, 
pedagodzy i psychologowie szkolni 

Cele: zapoznanie nauczycieli z symptomami i diagnostyką oraz formami terapii 

Autor programu: Barbara Papierz Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: V 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 3 Planowana odpłatność uczestnika: 40zł 



Oferta doskonalenia WODN – Łódź na rok szkolny 2020/2021 

 72 

Nr projektu: 209  Forma: e-learningowy kurs doskonalący 

Tytuł: 
Propozycje zabaw i ćwiczeń do wykorzysta na zajęciach wyrównawczych 
oraz terapii pedagogicznej 

Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i terapeuci pedagogiczni 

Cele: 
poszerzenie warsztatu pracy nauczyciela o zabawy i ćwiczenia wspomagające dzieci o specyficznych trudnościach 
w nauce 

Autor programu: Barbara Papierz, Bogusława Rajska Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: III-IV 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 30 Planowana odpłatność uczestnika:  zł 

 

Nr projektu: 210  Forma: warsztat 

Tytuł: Sztuka, która pomaga – techniki arteterapii w pracy z dziećmi 

Adresat: nauczyciele edukacji elementarne, terapeuci pedagogiczni, pedagodzy szkolni 

Cele: poszerzenie umiejętności wykorzystania technik arteterapii w pracy z dziećmi w edukacji elementarnej 

Autor programu: Barbara Papierz Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: IV 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

Nr projektu: 211  Forma: warsztat 

Tytuł: 
Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne u młodzieży– profilaktyka 
i reagowanie 

Adresat: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy ze szkół i placówek 

Cele: 
wyposażenie uczestników w wiedzę na temat przyczyn i mechanizmów autoagresji oraz stosowanie profilaktyki 
i właściwego reagowania na zachowania autoagresywne 

Autor programu: Iwona Lanycia Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 6 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

Nr projektu: 212  Forma: warsztat 

Tytuł: Nastolatek z depresją w szkole 

Adresat: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy ze szkół i placówek 

Cele: 
– poszerzenie wiedzy na temat zaburzeń afektywnych u dzieci i młodzieży 

– poznanie metod wsparcia ucznia z zaburzeniami depresyjnymi 

Autor programu: Grażyna Kujawiak Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: IV/V 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 55 zł 
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Nr projektu: 213  Forma: warsztat 

Tytuł: Metody behawioralne – sposób na trudne zachowania dziecka 

Adresat: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy z przedszkoli i młodszych klas szkół podstawowych 

Cele: 
wyposażenie uczestników w wiedzę pozwalającą na dokonanie analizy zachowania w oparciu o ABC oraz 
stosowanie technik behawioralnych 

Autor programu: Iwona Lanycia Koordynator projektu: Iwona Lanycia 

Termin i miejsce realizacji: IV 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 6 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

Nr projektu: 214  Forma: warsztat 

Tytuł: Dialog motywujący w relacji nauczyciel – uczeń 

Adresat: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy ze szkół i placówek 

Cele: 
– poznanie założeń dialogu motywującego 

– poznanie zasad prowadzenia rozmowy w duchu dialogu motywującego: odzwierciedlenia, pytania otwarte, 
dowartościowania, podsumowania 

Autor programu: Grażyna Kujawiak Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: II-III 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 80 zł 

 

Nr projektu: 215  Forma: warsztat 

Tytuł: Komunikacja na bazie empatii 

Adresat: nauczyciele ze szkół i placówek 

Cele: 
– zapoznanie z metodą Porozumienia bez przemocy i budowanie relacji opartych na zaufaniu i szacunku 

– doskonalenie kompetencji w zakresie budowania dobrej relacji w oparciu o dialog i wzajemne poszanowanie 
między uczeń – nauczyciel oraz rodzic – nauczyciel 

Autor programu: Marta Broniarczyk Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: XI-XII 2021 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 70 zł 

 

Nr projektu: 216  Forma: warsztat 

Tytuł: Sytuacje konfliktowe w klasie – konstruktywne sposoby reagowania 

Adresat: nauczyciele, wychowawcy ze szkół i placówek 

Cele: 
– poznanie metod reagowania w sytuacji konfliktu w klasie (mediacje, negocjacje, rozwiązywanie problemów) 

– poznanie schematu prowadzenia rozmowy mediacyjnej 

Autor programu: Grażyna Kujawiak Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: I-II 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 70 zł 
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Nr projektu: 217  Forma: warsztat 

Tytuł: Coaching wychowawczy – wspieranie ucznia w procesie zmiany 

Adresat: nauczyciele, wychowawcy ze szkół i placówek 

Cele: 
– poszerzenie umiejętności w zakresie motywowania ucznia do rozwoju  

– poznanie narzędzi przydatnych w procesie coachingowym 

Autor programu: Grażyna Kujawiak Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: III-IV 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 Planowana odpłatność uczestnika: 65 zł 

 

Nr projektu: 218  Forma: warsztat 

Tytuł: 
Wartości w wychowaniu – jak wykorzystywać trudne sytuacje wychowawcze 
do uczenia dziecka odpowiedzialności 

Adresat: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy ze szkół i placówek 

Cele: 
– udoskonalenie umiejętności właściwego reagowania na trudne zachowania dzieci 

– trening w wykorzystania narzędzi wychowawczych 

Autor programu: Iwona Lanycia Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: II 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 6 Planowana odpłatność uczestnika: 60 zł 

 

Nr projektu: 219  Forma: kurs doskonalący z modułem e-learningu 

Tytuł: Akademia początkującego wychowawcy 

Adresat: nauczyciele z krótkim doświadczeniem w pracy wychowawcy klasy 

Cele: 
wspieranie młodych nauczycieli w pełnieniu funkcji wychowawcy klasy w zakresie przepisów prawa, doskonalenia 
kompetencji wychowawczych, współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami 

Autor programu: Barbara Papierz Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021 – V 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 40 (w tym 20 e-learningu) Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 220  Forma: warsztat 

Tytuł: 
Powrót uczniów do szkoły po zdalnym nauczaniu – sposoby wsparcia zdrowia 
psychicznego i dobrostanu uczniów 

Adresat: nauczyciele, wychowawcy ze szkół 

Cele: Poszerzenie wiedzy na temat wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym po pandemii 

Autor programu: Barbara Papierz Koordynator projektu: Barbara Papierz 

Termin i miejsce realizacji: IX 2021   WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 45 zł 
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Nr projektu: 221  Forma: kurs doskonalący 

Tytuł: Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej 

Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy klas IV-VII, pedagodzy i psychologowie 

Cele: 
przygotowanie nauczycieli do wdrażania programu APTECZKA umożliwiającego rozwijanie w dzieciach 
podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych 

Autor programu: Bogusława Rajska, Barbara Papierz Koordynator projektu: Bogusława Rajska 

Termin i miejsce realizacji: IX-XI 2021 oraz IV-V 2022 WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 14 
Planowana odpłatność uczestnika: 

Koszt zakupu materiałów: 

200 zł 

300 zł  
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7. Komputer i zasoby internetowe w edukacji 

 Akademia Kreatywnego Nauczyciela 

Nr projektu: 222  Forma: warsztat e-learningowy 

Tytuł: 
Akademia Kreatywnego Nauczyciela. Jak w prosty sposób tworzyć interaktywne 
ćwiczenia z wykorzystaniem kreatora interaktywnych arkuszy i własnych 
dokumentów tekstowych i graficznych  

Adresat: 
nauczyciele zainteresowani tworzeniem autorskich interaktywnych ćwiczeń z wykorzystaniem plików PDF, DOC, 
JPG oraz aplikacji internetowej 

Cele: 
– zdobycie umiejętności tworzenia interaktywnych ćwiczeń z możliwością wykorzystania udostępnionych arkuszy 

– poznanie możliwości i narzędzi do wykonywania różnorodnych operacji na plikach PDF, tworzenie interaktywnych 
zadań z plików PDF 

Autor programu: Magda Murowaniecka Koordynator projektu: Magda Murowaniecka 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 on-line (Teams, platforma Moodle) Planowana odpłatność uczestnika: 
w ofercie 

miesięcznej 

 

Nr projektu: 223  Forma: warsztat e-learningowy 

Tytuł: 
Akademia Kreatywnego Nauczyciela. Genially – projektowanie interaktywnych 
zasobów cz. 1 

Adresat: 
nauczyciele zainteresowani poznaniem darmowego narzędzia internetowego o wielorakim zastosowaniu, i jego 
wykorzystaniu w edukacji zdalnej i stacjonarnej 

Cele: 
– poznanie możliwości darmowe aplikacji do wykorzystania w edukacji i zdobycie umiejętności pracy w Genially 

– stworzenie multimedialnej prezentacji, wideo prezentacji, aktywnego obrazu, infografik 

Autor programu: Magda Murowaniecka Koordynator projektu: Magda Murowaniecka 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 on-line (Teams, platforma Moodle) Planowana odpłatność uczestnika: 
w ofercie 

miesięcznej 

 

Nr projektu: 224  Forma: warsztat e-learningowy 

Tytuł: 
Akademia Kreatywnego Nauczyciela. Genially – projektowanie interaktywnych 
zasobów cz. 2 

Adresat: 
nauczyciele zainteresowani poznaniem darmowego narzędzia internetowego o wielorakim zastosowaniu, i jego 
wykorzystaniu w edukacji zdalnej i stacjonarnej 

Cele: 
– pogłębianie umiejętności pracy w darmowym narzędziu 

– zdobycie umiejętności tworzenia gier, quizów i escape room w Genially 

Autor programu: Magda Murowaniecka Koordynator projektu: Magda Murowaniecka 

Termin i miejsce realizacji: I 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 on-line (Teams, platforma Moodle)  Planowana odpłatność uczestnika: 
w ofercie 

miesięcznej 
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Nr projektu: 225  Forma: warsztat e-learningowy 

Tytuł: 
Akademia Kreatywnego Nauczyciela. Mentimeter – interaktywne ćwiczenia 
aktywizujące ucznia 

Adresat: 
nauczyciele posiadający konto na Google, zainteresowani darmowym narzędziem do wykorzystać w edukacji 
zdalnej i stacjonarnej 

Cele: zdobycie umiejętności pracy z aplikacją i tworzenia interaktywnych materiałów edukacyjnych na wirtualnej tablicy 

Autor programu: Magda Murowaniecka Koordynator projektu: Magda Murowaniecka 

Termin i miejsce realizacji: II 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 on-line (Teams, platforma Moodle) Planowana odpłatność uczestnika: 
w ofercie 

miesięcznej 

 

Nr projektu: 226  Forma: warsztat e-learningowy 

Tytuł: 
Akademia Kreatywnego Nauczyciela. Gramy i powtarzamy, czyli super quizy 
z Blooket i Gimkit 

Adresat: 
nauczyciele zainteresowani darmowymi narzędziami, które warto znać i wykorzystać na lekcji oraz w edukacji 
zdalnej 

Cele: 
– prezentacja narzędzi wspierających ocenianie kształtujące, aktywizujące uczniów poprzez atrakcyjne dla nich 

metody utrwalania wiadomości 

– zdobycie umiejętności pracy w narzędziach do przeprowadzania quizów, bazujących na grywalizacji 

Autor programu: Magda Murowaniecka Koordynator projektu: Magda Murowaniecka 

Termin i miejsce realizacji: III 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 on-line (2 x Teams, platforma Moodle) Planowana odpłatność uczestnika: 
w ofercie 

miesięcznej 

 

Nr projektu: 227  Forma: warsztat e-learningowy 

Tytuł: 
Akademia Kreatywnego Nauczyciela. Przydatne gadżety, czyli jak wzbogacać 
i uatrakcyjniać materiały edukacyjne 

Adresat: 
nauczyciele zainteresowani darmowymi narzędziami, które warto znać i wykorzystać na lekcji oraz w edukacji 
zdalnej 

Cele: 
– zdobycie umiejętności pracy w proponowanych aplikacjach by wzbogacić i uatrakcyjnić wykonane np. w Genially 

materiały edukacyjne  

– prezentacja możliwości łączenia innych aplikacji np. z Jamboard itp. 

Autor programu: Magda Murowaniecka Koordynator projektu: Magda Murowaniecka 

Termin i miejsce realizacji: IV 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 on-line (Teams, platforma Moodle) Planowana odpłatność uczestnika: 
w ofercie 

miesięcznej 

 

Nr projektu: 228  Forma: warsztat e-learningowy 

Tytuł: Akademia Kreatywnego Nauczyciela. Angażująca lekcja na platformie Nearpod 

Adresat: 
nauczyciele zainteresowani darmowymi narzędziami, które warto znać i wykorzystać na lekcji oraz w edukacji 
zdalnej 

Cele: 

– zdobycie umiejętności pracy na platformie do tworzenia interaktywnych lekcji z wykorzystaniem własnych 
i zawartych w bibliotece Nearpod materiałów dydaktycznych 

– pokazanie jak w ramach aplikacji można tworzyć prezentacje, filmy, pytania, quizy, interaktywne zadania i inne 
aktywności wspierające kreatywność i wzmacniające zaangażowanie uczniów 

Autor programu: Magda Murowaniecka Koordynator projektu: Magda Murowaniecka 

Termin i miejsce realizacji: V 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 on-line (Teams i platforma Moodle) Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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 Info-TEKA 

 

Nr projektu: 230  Forma: warsztat z modułem e-learningu lub e-learning 

Tytuł: 
Info-TEKA – e-learnigowe warsztaty dla nauczycieli „Wirtualne tablice 
i interaktywne obrazy” 

Adresat: zainteresowani nauczyciele  

Cele: 

– poznanie narzędzi on-line do tworzenia wirtualnych tablic i interaktywnych obrazów 

– nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się narzędziami działającymi on-line w celu wzbogacenia warsztatu 
pracy nauczyciela  

– rozwijanie umiejętności korzystania ze szkoleń e-learningowych i platformy Moodle 

Autor programu: Anka Pilichowska Koordynator projektu: Anka Pilichowska 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 (w tym 6 e-learningu) lub 10 e-learningu Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

Nr projektu: 231  Forma: warsztat z modułem e-learningu lub e-learning 

Tytuł: Info-TEKA – e-learnigowe warsztaty dla nauczycieli „Książeczki i komiksy” 

Adresat: zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nie tylko 

Cele: 

– poznanie narzędzi on-line do tworzenia elektronicznych książeczek, komiksów 

– nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się narzędziami działającymi on-line w celu wzbogacenia warsztatu 
pracy nauczyciela 

– rozwijanie umiejętności korzystania ze szkoleń e-learningowych i platformy Moodle 

Autor programu: Anka Pilichowska Koordynator projektu: Anka Pilichowska 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 10 (w tym 6 e-learningu) lub 10 e-learningu Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 

 

  

Nr projektu: 229  Forma: warsztat z modułem e-learningu lub e-learning 

Tytuł: 
Info-TEKA – e-learnigowe warsztaty dla nauczycieli „Wykorzystanie 
do programowania zasobów Internetu oraz aplikacji ScratchJr w edukacji 
wczesnoszkolnej” 

Adresat: zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: 

– wskazanie zasobów internetowych wspierających programowanie „unplugged” 

– prezentacja aplikacji wprowadzających do programowania-kodowania 

– rozwijanie umiejętności pracy z aplikacją ScratchJr (Windows) 

– możliwości i sposoby ich wykorzystania w pracy z dziećmi 

– rozwijanie umiejętności korzystania ze szkoleń e-learningowych i  platformy Moodle 

Autor programu: Anka Pilichowska Koordynator projektu: Anka Pilichowska 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 12 (w tym 8 e-learningu) lub 12 e-learningu Planowana odpłatność uczestnika: bezpłatnie 
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 Programowanie 

Nr projektu: 232  Forma: warsztat 

Tytuł: Uczymy w szkole programować – programowanie w C++ część 1 

Adresat: 
nauczyciele informatyki klas VII-VIII w szkole podstawowej oraz klas 1-3 w szkołach ponadpodstawowych 
uczących wg nowej podstawy programowej 

Cele: 
– omówienie specyfiki nauczania algorytmiki i programowania 

– wybór i instalacja środowiska programowania, praktyczne ćwiczenia z algorytmiki i programowania tekstowego, 
implementowanie prostych algorytmów 

Autor programu: Paweł Mateja Koordynator projektu: Paweł Mateja 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

 

Nr projektu: 233  Forma: warsztat 

Tytuł: Uczymy w szkole programować – programowanie w C++ część 2 

Adresat: 
nauczyciele informatyki klas VII-VIII w szkole podstawowej oraz klas 1-3 w szkołach ponadpodstawowych 
uczących wg nowej podstawy programowej 

Cele: 
– praktyczne ćwiczenia z algorytmiki i programowania tekstowego 

– tworzenie i analiza algorytmów zgodnie z podstawą programową 

Autor programu: Paweł Mateja Koordynator projektu: Paweł Mateja 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

 

Nr projektu: 234  Forma: warsztat 

Tytuł: Uczymy w szkole programować – programowanie w C++ część 3 

Adresat: 
nauczyciele informatyki klas VII-VIII w szkole podstawowej oraz klas 1-3 w szkołach ponadpodstawowych 
uczących wg nowej podstawy programowej 

Cele: 
– praktyczne ćwiczenia z algorytmiki i programowania tekstowego, 

– tworzenie i analiza algorytmów zgodnie z podstawą programową. 

Autor programu: Paweł Mateja Koordynator projektu: Paweł Mateja 

Termin i miejsce realizacji: XI 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

 

Nr projektu: 235  Forma: warsztat 

Tytuł: Uczymy w szkole programować – programowanie w C++ część 4 

Adresat: 
nauczyciele informatyki klas VII-VIII w szkole podstawowej oraz klas 1-3 w szkołach ponadpodstawowych 
uczących wg nowej podstawy programowej 

Cele: 
– praktyczne ćwiczenia z algorytmiki i programowania tekstowego 

– tworzenie i analiza algorytmów zgodnie z podstawą programową 

Autor programu: Paweł Mateja Koordynator projektu: Paweł Mateja 

Termin i miejsce realizacji: XII 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 
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Nr projektu: 236  Forma: warsztat 

Tytuł: Zaprzyjaźnij się z pytonem – programowanie w języku Python część 1 

Adresat: 
nauczyciele informatyki klas VII – VIII w szkole podstawowej oraz klas 1-3 w szkołach ponadpodstawowych 
uczących wg nowej podstawy programowej 

Cele: 

– omówienie specyfiki nauczania algorytmiki i programowania 

– wybór i instalacja środowiska programowania, praktyczne ćwiczenia z algorytmiki i programowania tekstowego 

– implementowanie prostych algorytmów 

Autor programu: Paweł Mateja Koordynator projektu: Paweł Mateja 

Termin i miejsce realizacji: II 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

 

Nr projektu: 237  Forma: warsztat 

Tytuł: Zaprzyjaźnij się z pytonem – programowanie w języku Python część 2 

Adresat: 
nauczyciele informatyki klas VII–VIII w szkole podstawowej oraz klas 1-3 w szkołach ponadpodstawowych 
uczących wg nowej podstawy programowej 

Cele: 
– praktyczne ćwiczenia z algorytmiki i programowania tekstowego 

– tworzenie i analiza algorytmów zgodnie z podstawą programową 

Autor programu: Paweł Mateja Koordynator projektu: Paweł Mateja 

Termin i miejsce realizacji: III 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

 

Nr projektu: 238  Forma: warsztat 

Tytuł: Zaprzyjaźnij się z pytonem – programowanie w języku Python część 3 

Adresat: 
nauczyciele informatyki klas VII–VIII w szkole podstawowej oraz klas 1-3 w szkołach ponadpodstawowych 
uczących wg nowej podstawy programowej 

Cele: 
– praktyczne ćwiczenia z algorytmiki i programowania tekstowego 

– tworzenie i analiza algorytmów zgodnie z podstawą programową 

Autor programu: Paweł Mateja Koordynator projektu: Paweł Mateja 

Termin i miejsce realizacji: IV 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

 

Nr projektu: 239  Forma: warsztat 

Tytuł: Zaprzyjaźnij się z pytonem – programowanie w języku Python część 4 

Adresat: 
nauczyciele informatyki klas VII–VIII w szkole podstawowej oraz klas 1-3 w szkołach ponadpodstawowych 
uczących wg nowej podstawy programowej 

Cele: 
– praktyczne ćwiczenia z algorytmiki i programowania tekstowego 

– tworzenie i analiza algorytmów zgodnie z podstawą programową 

Autor programu: Paweł Mateja Koordynator projektu: Paweł Mateja 

Termin i miejsce realizacji: IV 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 
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 Aplikacje MS Office 

Nr projektu: 240  Forma: warsztat stacjonarnie lub zdalnie 

Tytuł: Administrowanie szkolną platformą Microsoft Office 365 

Adresat: 
nauczyciele informatyki, administratorzy szkolnych pracowni informatycznych posiadający platformę 
MS Office 365 

Cele: nabycie umiejętności konfiguracji i zarządzania aplikacją chmurową 

Autor programu: Paweł Mateja Koordynator projektu: Paweł Mateja 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 4 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

 

Nr projektu: 241  Forma: warsztat stacjonarnie lub zdalnie 

Tytuł: Microsoft Office 365 – praca z aplikacją Teams 

Adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy klas, pedagog 

Cele: 
– nabycie umiejętności zaplanowania pracy w zespołach  

– nabycie umiejętności tworzenia zespołów w aplikacji Teams, zarządzania nimi i prowadzenia zajęć (kanały, pliki 
zadania) 

Autor programu: Paweł Mateja Koordynator projektu: Paweł Mateja 

Termin i miejsce realizacji: X 2021  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 4 Planowana odpłatność uczestnika: 40 zł 

 

Nr projektu: 242  Forma: warsztat stacjonarnie lub zdalnie 

Tytuł: Microsoft Office 365 – jak oswoić Chmurę 

Adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Cele: nabycie umiejętności korzystania z podstawowych usług Chmury Microsoft 

Autor programu: Paweł Mateja Koordynator projektu: Paweł Mateja 

Termin i miejsce realizacji: I 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 45 zł 

 

Nr projektu: 243  Forma: warsztat stacjonarnie lub zdalnie 

Tytuł: Microsoft Office 365 – rozwiązania chmurowe w pracy z Uczniem 

Adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy klas 

Cele: nabycie umiejętności korzystania z usługi OneNote oraz ClassNotebook 

Autor programu: Paweł Mateja Koordynator projektu: Paweł Mateja 

Termin i miejsce realizacji: II 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 45 zł 
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Nr projektu: 244  Forma: warsztat stacjonarnie lub zdalnie 

Tytuł: Microsoft Office 365 – jak stworzyć szybką prezentację on-line i ankietę 

Adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy klas, pedagog 

Cele: 
– nabycie umiejętności korzystania z usługi Sway 

– nabycie umiejętności tworzenia formularzy, ankiet, testów w aplikacji Forms 

Autor programu: Paweł Mateja Koordynator projektu: Paweł Mateja 

Termin i miejsce realizacji: III 2022  WODN w Łodzi 

Liczba godzin: 5 Planowana odpłatność uczestnika: 45 zł 
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VIII. SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH 

Nr projektu: 245 Liczba godzin: 4 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: 
Organy szkoły – zasady funkcjonowania i współpracy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

Adresat: rady pedagogiczne szkół i placówek oświatowych 

Cele: 
poszerzenie wiedzy prawnej na temat funkcjonowania i współpracy organów szkoły (dyrektor, rada szkoły, rada 
pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski)   

Autor programu: Beata Florek Koordynator projektu: Beata Florek 

 

Nr projektu: 246 Liczba godzin: 4 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: 
Rada pedagogiczna jako organ szkoły. Zasady funkcjonowania 
i dokumentowania jej działalności 

Adresat: rady pedagogiczne szkół i placówek oświatowych 

Cele: 
doskonalenie umiejętności prawidłowego planowania, funkcjonowania i dokumentowania działalności rady 
pedagogicznej 

Autor programu: Beata Florek Koordynator projektu: Beata Florek 

 

Nr projektu: 247 Liczba godzin: 4 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: 
Odpowiedzialność prawna rodziców za dzieci w kontekście obowiązków 
względem szkoły 

Adresat: rady pedagogiczne szkół i placówek oświatowych 

Cele: 
poszerzenie wiedzy na temat prawnych aspektów odpowiedzialności rodzicielskiej za prawidłowe funkcjonowanie 
ich dzieci na terenie szkoły 

Autor programu: Beata Florek Koordynator projektu: Beata Florek 

 

Nr projektu: 248 Liczba godzin: 4 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: Obowiązki nauczycieli w zakresie ochrony danych osobowych 

Adresat: rady pedagogiczne szkół i placówek oświatowych 

Cele: 
– zapoznanie z najważniejszymi definicjami pojęć wg RODO  

– doskonalenie umiejętności stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w praktyce szkolnej 

Autor programu: Anna Góra Beata Florek Koordynator projektu Beata Florek 

 

Nr projektu: 249 Liczba godzin: 4 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: 
Odpowiedzialność prawna nauczycieli z uwzględnieniem najnowszych 
uregulowań prawnych 

Adresat: rady pedagogiczne szkół i placówek oświatowych 

Cele: 
– zapoznanie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej, karnej, 

cywilnej za wypadki uczniowskie, materialnej i za powierzone mienie 

– poszerzenie wiedzy na temat prawidłowego stosowania w praktyce szkolnej ustawy o ochronie danych osobowych 

Autor programu: Beata Florek Koordynator projektu: Beata Florek 
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Nr projektu: 250 Liczba godzin: 4 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: Mobbing i dyskryminacja jako zjawiska niepożądane w środowisku pracy 

Adresat: rady pedagogiczne szkół i placówek oświatowych 

Cele: 
– rozpoznawanie zjawiska mobbingu i dyskryminacji w środowisku pracy 

– uświadomienie konsekwencji za stosowanie mobbingu i dyskryminacji w stosunku do innych osób 

Autor programu: Beata Florek Koordynator projektu: Beata Florek 

 

Nr projektu: 251 Liczba godzin: 4 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: 
Statut szkoły zgodny z wymogami ustawy Prawo Oświatowe – jego 
opracowywanie i nowelizowanie 

Adresat: rady pedagogiczne szkół 

Cele: doskonalenie umiejętności w zakresie zasad techniki prawodawczej i nowelizacji statutu zgodnie z wymogami prawa 

Autor programu: Beata Florek  Koordynator projektu: Beata Florek 

 

Nr projektu: 252 Liczba godzin: 4 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: 
Statut przedszkola zgodny z wymogami ustawy Prawo Oświatowe – jego 
opracowywanie i nowelizowanie 

Adresat: rady pedagogiczne przedszkoli 

Cele: doskonalenie umiejętności w zakresie zasad techniki prawodawczej i nowelizacji statutu zgodnie z wymogami prawa 

Autor programu: Beata Florek  Koordynator projektu: Beata Florek 

 

Nr projektu: 253 Liczba godzin: 4 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: Ocena pracy nauczyciela – procedura postępowania i kryteria 

Adresat: rady pedagogiczne placówek oświatowych 

Cele: 
- ugruntowanie wiedzy dotyczącej oceny pracy nauczyciela zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi 

- poznanie kryteriów oceny pracy nauczyciela 

Autor programu: Beata Florek Koordynator projektu: Beata Florek 

 

Nr projektu: 254 Liczba godzin: 3 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego  

Adresat: rady pedagogiczne placówek oświatowych 

Cele: 
– stworzenie koncepcji doradztwa zawodowego w szkole 

– korelowanie pracy nauczycieli w zakresie prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego w czasie zajęć 
z przedmiotów 

Autor programu: Jadwiga Miłos Koordynator projektu: Jadwiga Miłos 

 

Nr projektu: 255 Liczba godzin: do uzgodnienia Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: Mediacje w szkole – wprowadzenie 

Adresat: rady pedagogiczne placówek oświatowych 

Cele: 
– doskonalenie kompetencji miękkich, niezbędnych w pracy nauczyciela 

– omówienie cech i istoty mediacji oraz jej przydatności w procesie rozwiązywania konfliktów 

Autor programu: dr Renata Jagodzińska Koordynator projektu: dr Renata Jagodzińska 
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Nr projektu: 256 Liczba godzin: do uzgodnienia Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: Jak uczyć uczniów uczenia się? 

Adresat: rady pedagogiczne placówek oświatowych 

Cele: 
– poszerzenie wiedzy na temat najnowszych badań nad neurobiologicznymi uwarunkowaniami procesu uczenia się  

– poszerzenie wiedzy na temat metod i form pracy z uczniem, które wpływają na efektywne uczenie się 

Autor programu: dr Renata Jagodzińska Koordynator projektu: dr Renata Jagodzińska 

 

Nr projektu: 257 Liczba godzin: do uzgodnienia Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: Sztuka prezentacji. Podstawy emisji głosu 

Adresat: rady pedagogiczne wszystkich typów szkół 

Cele: 
– trening prawidłowego posługiwania się głosem  

– kształtowanie umiejętności autoprezentacyjnych 

Autor programu: Katarzyna Żuk, Teatr Nowy w Łodzi Koordynator projektu: dr Renata Jagodzińska 

 

Nr projektu: 258 Liczba godzin: 5 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: Coaching wychowawczy – wspieranie ucznia w procesie zmiany 

Adresat: rady pedagogiczne szkół i placówek 

Cele: 
– poszerzenie umiejętności w zakresie motywowania ucznia do rozwoju  

– poznanie narzędzi przydatnych w procesie coachingowym 

Autor programu: Grażyna Kujawiak Koordynator projektu: Barbara Papierz  

 

Nr projektu: 259 Liczba godzin: 3 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: 
Indywidualizowanie pracy z dzieckiem w procesie edukacyjnym 
i wychowawczym 

Adresat: rady pedagogiczne przedszkoli, szkół podstawowych 

Cele: 
doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie planowania i organizowania zajęć dydaktycznych 
i wychowawczych z uwzględnieniem indywidualizacji 

Autor programu: Barbara Papierz Koordynator projektu: Barbara Papierz 

 

Nr projektu: 260 Liczba godzin: 3 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: Sposoby motywowania uczniów do nauki 

Adresat: rady pedagogiczne szkół podstawowych  

Cele: 
poznanie praktycznych sposobów na budzenie zainteresowań uczniów poprzez stosowaniu metod, form i narzędzi, 
które wyzwalają ciekawość oraz uczą samodzielności i brania odpowiedzialności za własny proces uczenia się 

Autor programu: Barbara Papierz, Bogusława Rajska  Koordynator projektu: Barbara Papierz 

 

Nr projektu: 261 Liczba godzin: 4 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: 
Jak napisać (IPET) indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia 
posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym? 

Adresat: 
nauczyciele przedszkoli, szkół ogólnodostępnych i integracyjnych pracujący z uczniem posiadającym orzeczenie 
o kształceniu specjalnym 

Cele: 
doskonalenie umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia, planowania i realizowania wsparcia pedagogiczno-psychologicznego oraz konstruowania 
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) 

Autor programu: Krzysztof Sibielski Koordynator projektu: Barbara Papierz 
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Nr projektu: 262 Liczba godzin: 4 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: Uczniowie z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej 

Adresat: 
zainteresowani nauczyciele, szkół ogólnodostępnych i integracyjnych pracujący z dziećmi o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

Cele: 

– zapoznanie nauczycieli z możliwościami i potrzebami dzieci wynikającymi z całościowych zaburzeń rozwojowych 
pod postacią autyzmu i zespołu Aspergera  

– zapoznanie z wybranymi metodami terapii i edukacji oraz sposobami dokumentowania pracy edukacyjno-
terapeutycznej 

Autor programu: Anna Stepniak-Petryniak Koordynator projektu: Basima Al-Qadi 

 

Nr projektu: 263 Liczba godzin: 4 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: Profilaktyka agresji i przemocy w szkole 

Adresat: rady pedagogiczne szkół i placówek oświatowych 

Cele: 
– poznanie przyczyn i istoty agresji, przemocy oraz bullyingu w szkole 

– doskonalenie umiejętności w budowaniu strategii i działań interwencyjnych 

Autor programu: Barbara Papierz Koordynator projektu: Barbara Papierz 

 

Nr projektu: 264 Liczba godzin: 4 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: Profilaktyka agresji i przemocy w szkole specjalnej 

Adresat: rady pedagogiczne szkół i placówek oświatowych specjalnych 

Cele: 
– stosowanie profilaktyki i właściwe reagowanie na zauważone zachowania 

– poznanie przyczyn i mechanizmów zachowań autoagresywnych młodzieży niepełnosprawnej 

Autor programu: Basima Al-Qadi Koordynator projektu: Basima Al-Qadi 

 

Nr projektu: 265 Liczba godzin: 4 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: AAC w pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy 

Adresat: rady pedagogiczne szkół i placówek oświatowych specjalnych 

Cele: 
– poznanie przyczyn zaburzeń komunikacji, opóźnionego rozwoju mowy lub zaburzeń mowy 

– doskonalenie umiejętności doboru odpowiedniej metody AAC dla ucznia 

Autor programu: Basima Al-Qadi Koordynator projektu: Basima Al-Qadi 

 

Nr projektu: 266 Liczba godzin: 4 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: Komunikacja na bazie empatii 

Adresat: rady pedagogiczne szkół i placówek 

Cele: 
– zapoznanie z metodą Porozumienia bez przemocy – budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku 

– doskonalenie kompetencji w zakresie budowania dobrej relacji w oparciu o dialog i wzajemne poszanowanie 
między uczeń – nauczyciel oraz rodzic – nauczyciel 

Autor programu: Marta Broniarczyk Koordynator projektu: Barbara Papierz 
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Nr projektu: 267 Liczba godzin: 5 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: 
Zanim dziecko zacznie czytać i pisać – przygotowanie dziecka w wieku 
przedszkolnym do nauki czytania i pisania 

Adresat: rady pedagogiczne przedszkoli i szkół podstawowych 

Cele: 
wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o ciekawe propozycje zabaw przygotowujących dzieci w wieku 
przedszkolnym do nauki czytania i pisania 

Autor programu: Mirosława Matczak Koordynator projektu: Mirosława Matczak 

 

Nr projektu: 268 Liczba godzin: 5 Forma szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: Poznajemy matematykę w kształtami Numicon – propozycje ćwiczeń i zabaw 

Adresat: rady pedagogiczne przedszkoli, szkół podstawowych (klasy I-III) 

Cele: 
kształtowanie wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych pojęć matematycznych dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem metody Numicon 

Autor programu: Mirosława Matczak Koordynator projektu: Mirosława Matczak 

 

Nr projektu: 269 Liczba godzin: 5 Forma szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: 
Mały informatyk – kodowanie i dekodowanie w przedszkolu i klasie I szkoły 
podstawowej 

Adresat: rady pedagogiczne przedszkoli, szkół podstawowych (klasy I-III) 

Cele: 
zapoznanie z zabawami i ćwiczeniami kształtującymi u dzieci umiejętność myślenia komputacyjnego 
i algorytmicznego, przygotowującego do nauki programowania. 

Autor programu: Mirosława Matczak Koordynator projektu: Mirosława Matczak 

 

Nr projektu: 270 Liczba godzin: 4 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: 
Wychowanie w duchu wartości – wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego 
dzieci 

Adresat: rady pedagogiczne przedszkoli i szkół podstawowych 

Cele: 
– doskonalenie umiejętności nauczycieli we wspieraniu rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka 

– przygotowanie nauczycieli do wprowadzania dzieci w świat wartości 

Autor programu: Bogusława Rajska Koordynator projektu: Bogusława Rajska 

 

Nr projektu: 271 Liczba godzin: 12 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: Przyjaciele Zippiego 

Adresat: rady pedagogiczne przedszkoli i szkół podstawowych (klasy 0-III) 

Cele: 
– doskonalenie umiejętności nauczycieli we wspieraniu rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka 

– przygotowanie nauczycieli do wdrażania programu „Przyjaciele Zippiego” 

Autor programu: Barbara Papierz, Bogusława Rajska Koordynator projektu: Bogusława Rajska 

 

Nr projektu: 272 Liczba godzin: 14 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej 

Adresat: rady pedagogiczne szkół podstawowych 

Cele: 
– doskonalenie umiejętności nauczycieli we wspieraniu rozwoju społeczno-emocjonalnego ucznia 

– przygotowanie nauczycieli do wdrażania programu „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” 

Autor programu: Barbara Papierz, Bogusława Rajska Koordynator projektu: Bogusława Rajska 
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Nr projektu: 273 Liczba godzin: 4 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: Elementy integracji sensorycznej w codziennej pracy nauczyciela 

Adresat: rady pedagogiczne przedszkoli i szkół podstawowych 

Cele: 
wzbogacenie warsztatu nauczyciela w zakresie wspierania rozwoju i kompetencji dziecka w oparciu o teorię 
integracji sensorycznej 

Autor programu: Basima Al-Quadi Koordynator projektu: Bogusława Rajska 

 

Nr projektu: 274 Liczba godzin: 4 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: Rozwijanie aktywności ruchowej dzieci 

Adresat: rady pedagogiczne przedszkoli i szkół podstawowych (klasy 0-III) 

Cele: 
kształtowanie umiejętności doboru i zastosowania różnorodnych zabaw, gier i ćwiczeń doskonalących sprawność 
ruchową dzieci z wykorzystaniem nietypowych przyborów 

Autor programu: Bogusława Rajska, Barbara Papierz Koordynator projektu: Bogusława Rajska 

 

Nr projektu: 275 Liczba godzin: 4 Forma: szkolenie rady pedagogicznej 

Tytuł: Gimnastyka mózgu – zabawy rozwijające kreatywność i logiczne myślenie 

Adresat: rady pedagogiczne szkół podstawowych 

Cele: 
doskonalenie umiejętności w zakresie planowania oraz organizowania zajęć wspierających i rozwijających 
zdolności, myślenie logiczne i kreatywność dzieci 

Autor programu: Bogusława Rajska, Barbara Papierz Koordynator projektu: Bogusława Rajska 

 

Nr projektu: 276 Liczba godzin: do uzgodnienia Forma: 
szkolenie rady pedagogicznej 
stacjonarnie lub zdalnie 

Tytuł: Microsoft Office 365 – szkoła w chmurze 

Adresat: rady pedagogiczne szkół i placówek oświatowych posiadające usługę MS Office 365 

Cele: 
nabycie umiejętności pracy na platformie MS Office 365:pierwsze logowanie i wstępna konfiguracja konta, 
komunikacja on-line (Outlook, Kalendarz, Planer), tworzenie i obieg dokumentów w szkole 

Autor programu: Paweł Mateja Koordynator projektu: Paweł Mateja 

 

Nr projektu: 277 Liczba godzin: do uzgodnienia Forma: 
szkolenie rady pedagogicznej 
stacjonarnie lub zdalnie 

Tytuł: Microsoft Office 365 – nauka nie tylko zdalna w aplikacji Teams 

Adresat: rady pedagogiczne szkół i placówek oświatowych posiadające usługę MS Office 365 

Cele: 
– nabycie umiejętności pracy na platformie MS Office 365 z wykorzystaniem usługi Teams 

– planowanie zespołów, zarządzanie, prowadzenie zajęć. 

Autor programu: Paweł Mateja Koordynator projektu: Paweł Mateja 
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IX. TEMATYKA KONSULTACJI UDZIELANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW 

MERYTORYCZNYCH 

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ      pokój 230, tel.(42) 636-99-19 

Tematyka: 

 Coaching umiejętności zawodowych (dla kadry kierowniczej i doradców metodycznych)  

 Przygotowanie dyrektorów do oceny pracy przez organ prowadzący  

 Przygotowanie do oceny pracy nauczyciela  

 Prowadzenie obserwacji i kontroli  

 Diagnoza potrzeb szkoleniowych – dyrektorzy i liderzy WDN  

 Projektowanie pracy placówki oświatowej  

 Awans zawodowy dyrektora placówki oświatowej  

 Ewaluacja jako narzędzie rozwoju placówki oświatowej  

 Koncepcja kierowania placówką oświatową – przygotowanie do udziału w konkursie na 

stanowisko dyrektora  

 Koncepcja pracy szkoły/placówki – tworzenie, modyfikacja, ewaluacja  

 Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówce oświatowej  

 Nadzór dyrektora szkoły w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

 Nowelizacja statutu szkoły  

 Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania  

 Egzekucja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  

 Odpowiedzialność prawna nauczycieli  

 Dokumentowanie działalności rady pedagogicznej (konstruowanie uchwał, wniosków, opinii, 

protokołowanie zebrań)  

 Monitorowanie podstawy programowej 

 Program i harmonogram efektywności kształcenia 

 Promocja szkoły w środowisku  

 Innowacje pedagogiczne w praktyce szkolnej 

 Obowiązki nauczyciela w zakresie danych osobowych 

 Zmiany w prawie oświatowym 

 Wdrażanie nowej podstawy programowej 

 Inne, zgodnie z zapotrzebowaniem dyrektorów 

ROZWÓJ I AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA 

Informacje o działaniu Punktu konsultacyjnego AWANS ZAWODOWY będą zamieszczane na naszej 

stronie internetowej  http://www.wodn.lodz.pl/  w zakładce Awans zawodowy. 

  

http://www.wodn.lodz.pl/
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DYDAKTYKA    pokój 308, tel. (42) 636 51 35, pokój 305, tel. (42) 636 51 49 

Tematyka: 

- Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów  

- Ocenianie kształtujące  

- Analiza wyników egzaminów maturalnych  

- Innowacje pedagogiczne – programy własne nauczycieli  

- Strategie nauczania i uczenia się  

- Dydaktyka ogólna i przedmiotowa w zakresie: 

 języka polskiego  

 Historii regionalnej 

 języków obcych 

 matematyki 

 fizyki  

 geografii  

 przyrody  

 biologii  

- Neurodydaktyka w praktyce szkolnej 

- Kompetencje miękkie w pracy nauczyciela 

- Rozwiązywanie konfliktów – mediacje w szkole 

- Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia  

- Regionalna Sieć Szkół Promujących Zdrowie  

- Edukacja ekologiczna  

- Edukacja regionalna  

- Edukacja interaktywna, medialna i artystyczna  

- Edukacja dla bezpieczeństwa 

- Wdrażanie nowej podstawy programowej 

pokój 305, tel. (42) 636 51 49 

- Zarządzanie zbiorami biblioteki szkolnej w tym ewidencja podręczników  

- Formy pracy pedagogiczne n-la bibliotekarza 

- Awans zawodowy n-la bibliotekarza 

- Promocja biblioteki szkolnej i jej zbiorów 

- Przygotowanie publikacji do Przeglądu Edukacyjnego 

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY    pokój 206, tel. (42) 636 87 77 

Tematyka: 

- Organizowanie turystyki szkolnej w placówkach oświatowych 

- Dokumentowanie turystyki szkolnej 
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EDUKACJA ELEMENTARNA  pokój 228, tel. (42) 630 40 55, 
  pokój 231, tel. (42) 636 99 08 

Tematyka: 

- Indywidualizowanie pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej  

- Praca z dzieckiem w klasie I szkoły podstawowej 

- Praca z dzieckiem z deficytami rozwojowymi  

- Realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w edukacji wczesnoszkolnej zgodnie 

z podstawą programową  

- Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu zgodnie z nową podstawą 

programową 

- Obserwacja i diagnoza rozwoju dziecka w przedszkolu ucznia 6-letniego w klasie pierwszej 

szkoły podstawowej 

- Awans zawodowy nauczyciela edukacji elementarnej  

- Planowanie WDN w placówce oświatowej 

- Wdrażanie nowej podstawy programowej 

TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA   pokój 307, tel. (42) 636 51 49 

Tematyka: 

- Komputer narzędziem dydaktycznym w pracy nauczyciela  

- Metodyka informatyki na wszystkich etapach kształcenia  

- Multimedia na lekcjach 

- Kształcenie na odległość 

- Programowanie w szkole podstawowej i liceum 

- Konsultacje na życzenie w zakresie TIK 

WYCHOWANIE i PROFILAKTYKA    pokój 229, tel. (42) 636 51 67 

Tematyka: 

- Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce 

- Rozpoznawanie potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjne  

- Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

- Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych  

- Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce 

- Rozwiązywanie problemów wychowawczych 

- Awans zawodowy nauczyciela 

- Uczeń z zaburzeniami emocji  

- Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej i oddziale integracyjnym 

- Poradnictwo zawodowe 

- Wdrażanie nowej podstawy programowej 

- Projektowanie programów wychowawczo-profilaktycznych 
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WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Łodzi 
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202   e-mail: wodn@wodn.lodz.pl 

telefony: informacja i organizacja  kursów (42) 636-81-83, fax (42) 636-61-46 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W FORMIE DOSKONALENIA 
(Prosimy wypełniać czytelnie – drukowanymi literami) 

1. Nazwa kursu  ...................................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................     Nr kursu  ...........................  
(podać pełną nazwę formy doskonalenia ) 

2. Imię i nazwisko  .............................................................................................................................................................................................................  

3. Data urodzenia  ................................................................................  miejsce urodzenia  ................................................................................  

4. Telefon  .....................................................  E-mail ..................................................................................................................................  
 (do informowania o zakwalifikowaniu się na kurs – proszę wpisać czytelnie) 

5. Miejsce pracy  .................................................................................................................................................................................................................  
(nazwa i nr szkoły/placówki) 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................  
(dokładny adres z kodem pocztowym)       (telefon szkoły/placówki) 

6. Stanowisko  ..........................................................................................................................................................................................................................  

7. Etap edukacyjny  

 przedszkole  kl. I-III SP  kl. IV-VIII SP  szkoła ponadpodstawowa 

8. Z jakiego obszaru tematycznego szkoleniami byłaby Pani/Pan zainteresowana? 

 

 Planowanie i organizowanie procesu kształcenia 

 Metodyka nauczania przedmiotowego 

 jeśli tak to jaki przedmiot?.........................................................................  

 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów 

 Analiza wyników egzaminów i jej wykorzystanie w praktyce szkolnej 

 Analiza postępów w procesie kształcenia 

 Motywowanie ucznia do rozwoju 

 Rozwijanie twórczego i kreatywnego myślenia u dzieci 

 Metody aktywizujące w procesie kształcenia 

 Wspomaganie uczniów w nauce czytania i pisania 

 Planowanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 Obserwacja i diagnoza w planowaniu pracy z dzieckiem/uczniem 

 Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka 

 Praca z uczniem autystycznym, z zespołem Aspergera 

 Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 Wychowanie w szkole w oparciu o wartości 

 Projektowanie i ewaluacja szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego 

 Profilaktyka zachowań ryzykownych 

 Rozwiązywanie konfliktów 

 Mediacje w środowisku szkolnym 

 Planowanie pracy wychowawczej z klasą 

 Współpraca z rodzicami w pracy nauczyciela 

 Rozwiązywanie sytuacji trudnych we współpracy z rodzicami 

 Radzenie sobie ze stresem, kontrola własnych emocji 
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 Standardy pracy biblioteki 

 Edukacja artystyczna 

 Wykorzystanie komputera i zasobów internetowych w edukacji 

 Awans zawodowy 

 Organizacja warsztatu pracy doradcy zawodowego 

 Turystyka i wypoczynek dzieci i młodzieży 

 Nadzór pedagogiczny 

 Przygotowanie placówki oświatowej do ewaluacji zewnętrznej 

 Ocena pracy nauczyciela 

 Współpraca dyrektora z Radą Rodziców 

 inne, jakie?...................................................................... 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w celu rekrutacji na formę doskonalenia organizowaną 

przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy 

Unii Europejskiej z 4.5.2016 r. L 119/1). 

Zgodę wyrażam dobrowolnie.  
 
 
 

Łódź, dnia ......................................................    ......................................................................  
Podpis nauczyciela 

 

Informacja dla uczestnika szkolenia 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO) informujemy, że:  

 administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Łodzi, przy 

ul. Wólczańskiej 202, tel. 42 636 16 89, adres e- mail: wodn@wodn.lodz.pl; 

 w sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

pod nr telefonu: 042 636 99 19. 

 Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i przeprowadzenia formy doskonalenia przez Wojewódzki 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. 

 Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. 

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045). 

 Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa. 

 Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

 Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania,  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych, prawo 

do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w formie doskonalenia. 

 Pana/ Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 

 

 
 

 

ZAŁĄCZNIKI 
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WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Łodzi 
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202   e-mail: wodn@wodn.lodz.pl 

telefony: informacja i organizacja  kursów (42) 636-81-83, fax (42) 636-61-46 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KURSIE KWALIFIKACYJNYM 
(Prosimy wypełniać czytelnie – drukowanymi literami) 

1. Nazwa kursu  ...................................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................     Nr kursu  ...........................  
(podać pełną nazwę formy doskonalenia ) 

2. Imiona i nazwisko  .......................................................................................................................................................................................................  

3. Data urodzenia  ................................................................................  miejsce urodzenia  ................................................................................  

4. Telefon  .....................................................  E-mail ..................................................................................................................................  
 (do informowania o zakwalifikowaniu się na kurs – proszę wpisać czytelnie) 

5. Miejsce pracy  .................................................................................................................................................................................................................  
(nazwa i nr szkoły/placówki) 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................  
(dokładny adres z kodem pocztowym)       (telefon szkoły/placówki) 

6. Stanowisko  ..........................................................................................................................................................................................................................  

7. Stopień awansu zawodowego  ...................................................................................................................................................................................  

8. Etap edukacyjny  

 przedszkole  kl. I-III SP  kl. IV-VIII SP  szkoła ponadpodstawowa 

9. Z jakiego obszaru tematycznego szkoleniami byłaby Pani/Pan zainteresowana? 

 

 Planowanie i organizowanie procesu kształcenia 

 Metodyka nauczania przedmiotowego 

 jeśli tak to jaki przedmiot?.........................................................................  

 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów 

 Analiza wyników egzaminów i jej wykorzystanie w praktyce szkolnej 

 Analiza postępów w procesie kształcenia 

 Motywowanie ucznia do rozwoju 

 Rozwijanie twórczego i kreatywnego myślenia u dzieci 

 Metody aktywizujące w procesie kształcenia 

 Wspomaganie uczniów w nauce czytania i pisania 

 Planowanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 Obserwacja i diagnoza w planowaniu pracy z dzieckiem/uczniem 

 Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka 

 Praca z uczniem autystycznym, z zespołem Aspergera 

 Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 Wychowanie w szkole w oparciu o wartości 

 Projektowanie i ewaluacja szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego 

 Profilaktyka zachowań ryzykownych 

 Rozwiązywanie konfliktów 

 Mediacje w środowisku szkolnym 

 Planowanie pracy wychowawczej z klasą 

 Współpraca z rodzicami w pracy nauczyciela 
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 95 

 Rozwiązywanie sytuacji trudnych we współpracy z rodzicami 

 Radzenie sobie ze stresem, kontrola własnych emocji 

 Standardy pracy biblioteki 

 Edukacja artystyczna 

 Wykorzystanie komputera i zasobów internetowych w edukacji 

 Awans zawodowy 

 Organizacja warsztatu pracy doradcy zawodowego 

 Turystyka i wypoczynek dzieci i młodzieży 

 Nadzór pedagogiczny 

 Przygotowanie placówki oświatowej do ewaluacji zewnętrznej 

 Ocena pracy nauczyciela 

 Współpraca dyrektora z Radą Rodziców 

 inne, jakie?...................................................................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w celu rekrutacji na kurs kwalifikacyjny organizowany 

przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy 

Unii Europejskiej z 4.5.2016 r. L 119/1). 

Zgodę wyrażam dobrowolnie.  
 
 
 

Łódź, dnia ......................................................    ......................................................................  
Podpis nauczyciela 

 
 

 
 

 

 
............................................................................. 

Podpis dyrektora 
 
 
 
 

Informacja dla uczestnika kursu kwalifikacyjnego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO) informujemy, że:  

 administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Łodzi, przy 

ul. Wólczańskiej 202, tel. 42 636 16 89, adres e- mail: wodn@wodn.lodz.pl; 

 w sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

pod nr telefonu: 042 636 99 19. 

 Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego przez Wojewódzki 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. 

 Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. 

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045). 

 Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa. 

 Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat. 

 Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania,  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych, prawo 

do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym. 

 Pana/ Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Pieczęć placówki 
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WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Łodzi 
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202   e-mail: wodn@wodn.lodz.pl 

telefony: informacja i organizacja kursów (42) 636-81-83, fax (42) 636-61-46 
 

 

 
…………………………………………………    ……………………………………………….. 

pieczątka szkoły       miejscowość, data 

KARTA ZGŁOSZENIA  

SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ  

1. Nazwa i adres placówki, nr telefonu, faxu 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 .......................................................   ..........................................................  

nr telefonu      nr faxu 

2. Dane do faktury 

Nabywca  ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

NIP  ............................................................................................................................................................................  

Odbiorca  ....................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

E-mail  ........................................................................................................................................................................  

3. Imię i nazwisko Dyrektora  ....................................................................................................................................  

4. Zgłaszam następujący temat formy szkoleniowej  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

5. Uczestnikami szkolenia będą: rada pedagogiczna, grupa przedmiotowa, inna grupa nauczycieli (jaka?) 

Proszę o wpisanie właściwego określenia i podanie liczby uczestników  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 
 

 

 
 

………………………………………… 

Podpis dyrektora 
 

ZAŁ. NR 3 
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WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Łodzi 
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202   e-mail: wodn@wodn.lodz.pl 

telefony: informacja i organizacja kursów (42) 636-81-83, faks (42)636-61-46 
 

 

…………………………………………………   ……………………………………………….. 
pieczątka szkoły       miejscowość, data 

KARTA ZGŁOSZENIA  

WSPOMAGANIE SZKOŁY / PLACÓWKI 

1. Nazwa i adres placówki, nr telefonu, faksu, nr NIP-u 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................  ..................................................................................  ...................................................................................  
nr telefonu    nr faksu     nr NIP-u 

2. E-mail  ..........................................................................................................................................................................................................  

3. Imię i nazwisko Dyrektora  ...................................................................................................................................................................  

4. Liczba zatrudnionych nauczycieli  ..................................................... 

Obszar wspomagania
1
 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

……………………………………………… 

Podpis dyrektora 

  

                                                           

1
Wypełnić jeśli szkoła zidentyfikowała obszar wspomagania w placówce (np. na podstawie wyników ewaluacji 

zewnętrznej, wewnętrznej, analizy wyników egzaminów zewnętrznych itp.) 

ZAŁ. NR 4 
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..................., dn. ................... 

 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

90-531 Łódź 

ul. Wólczańska 202 

 

Dyrektor  ..................................................................................................................................  
/nazwa i adres placówki/ 

 ..................................................................................................................................................  

prosi o wystawienie faktury za udział nauczyciela/n-li 

1. ………………………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko/ 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

w kursie/warsztatach nr ................  

tytuł  ..............................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Kwota dofinansowania wynosi ...................................................... 

Dane do faktury (przelew): 

Nabywca: .....................................................................................................................................  

ul.  .................................................................................................................................................  

Kod i miejscowość:  .....................................................................................................................  

NIP: .............................. 

Odbiorca: ................................................................................................................................ 

ul. ............................................................................................................................................ 

Kod i miejscowość: ................................................................................................................... 

 

 

 

 

……………………………………… 

Podpis Dyrektora 

 

ZAŁ. NR 5 


