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Wprowadzenie 
 
Szanowni DYREKTORZY, WICEDYREKTORZY, NAUCZYCIELE! 
 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Łódzkiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przedstawia informacje o zaplanowanych  
do realizacji formach doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego kadry 
pedagogicznej wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. 

Przy jej opracowaniu uwzględniliśmy diagnozę potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów 
i nauczycieli, wnioski z ewaluacji przeprowadzonych usług oraz kierunki polityki oświatowej 
państwa określone przez MEN.  

Nasza oferta zorientowana jest na udzielanie Państwu wsparcia w racjonalnym 
planowaniu, optymalnej organizacji i efektywnej realizacji zadań zawodowych. Mamy 
nadzieję, że będzie sprzyjała: 
– doskonaleniu umiejętności kierunkowych i interdyscyplinarnych, 
– wzbogacaniu warsztatu pracy, 
– przygotowanie do pełnienia nowych ról zawodowych, 
– rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej, 
– wymianie doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk. 

W roku szkolnym 2015/2016 szczególną rangę nadamy kompleksowemu wspieraniu 
szkół/placówek, sieciom współpracy i samokształcenia oraz działalności zespołów 
metodycznych, zadaniowych i innowacyjnych, a wyniki ich prac będą upowszechniane w celu 
inspirowania nauczycieli do kreatywności pedagogicznej.  

W sprawie konkretnych form doradztwa i doskonalenia zawodowego, doradcy 
metodyczni i konsultanci będą komunikować się z Państwem za pośrednictwem 
INFORMATORÓW MIESIĘCZNYCH i SZYBKICH INFORMACJI przekazywanych 
dyrektorom i nauczycielom oraz umieszczanych na stronie internetowej Centrum. 

We wrześniu, jak co roku, zostanie opublikowany informator zawierający wykaz 
imienny doradców metodycznych i konsultantów pracujących w Centrum oraz dane 
dotyczące miejsc i terminów stałych dyżurów przeznaczonych na spotkania indywidualne  
z nauczycielami. 

Oprócz zaprezentowanych w ofercie form doradztwa i doskonalenia przewidujemy 
organizację innych spotkań edukacyjnych, których tematyka będzie zależna od potrzeb 
i zainteresowań dyrektorów, nauczycieli, rad pedagogicznych zgłaszanych na bieżąco w ciągu 
roku szkolnego. Zachęcamy również do składania zapotrzebowań na spotkania pracowników 
Centrum z zespołami przedmiotowymi i zadaniowymi funkcjonującymi w szkołach/ 
placówkach. 

Jesteśmy przekonani, że Państwa propozycje, sugestie i uwagi przyczynią się do 
wzbogacenia i urozmaicenia niniejszej oferty. 

Wszystkich dyrektorów i nauczycieli łódzkich przedszkoli, szkół, placówek 
oświatowych zachęcamy do korzystania z naszych usług edukacyjnych.  

Życzymy Państwu wielu sukcesów pedagogicznych i satysfakcjonującej współpracy 
z Łódzkim Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 
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Zarządzanie w edukacji 
1.  

Temat  Forum Dyrektorów Przedszkoli 
Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli 

Rodzaj formy konferencja 
Liczba godzin 4 (jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji od października 2015 r. – raz w miesiącu  

Treści 

• Wzbogacanie umiejętności sprawnego i kreatywnego zarządzania 
placówką oświatową z uwzględnieniem zmian w edukacji 

• Doskonalenie umiejętności w zakresie sprawowania nadzoru 
pedagogicznego 

• Szczegółowa tematyka spotkań będzie dostosowana do potrzeb 
zgłaszanych przez uczestników 

Informacje dodatkowe 
Osoby prowadzące: konsultanci ŁCDNiKP, doradcy metodyczni, 
zaproszeni specjaliści 

Organizator 
Aneta Madziara, amadziara@wp.pl, 42 678 33 78 
Elżbieta Kolczyńska, ekolczynska@wckp.lodz.pl 

 

2.  
Temat  Forum Dyrektorów Szkół  

Adresaci dyrektorzy szkół podstawowych 
Rodzaj formy konferencja 
Liczba godzin 4 (jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji od października 2015 r. – raz w miesiącu 

Treści 

• Wzbogacanie umiejętności sprawnego i kreatywnego zarządzania 
szkołą/placówką oświatową z uwzględnieniem zmian w edukacji 

• Szczegółowa tematyka spotkań będzie dostosowana do potrzeb 
zgłaszanych przez uczestników 

Informacje dodatkowe 
Osoby prowadzące: konsultanci ŁCDNiKP, doradcy metodyczni, 
zaproszeni specjaliści  

Organizator 
Aneta Madziara, amdziara@wp.pl, 42 678 33 78 
Elżbieta Kolczyńska 

 

3.  
Temat  Forum Dyrektorów Szkół Specjalnych  

Adresaci 
dyrektorzy szkół i placówek specjalnych, poradni psychologiczno – 
pedagogicznych MOS, MOW 

Rodzaj formy konferencje, konsultacje 
Liczba godzin 4 (jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji od września 2015 r. – raz w miesiącu 

Treści 

• Wzbogacanie umiejętności sprawnego i kreatywnego zarządzania 
szkołą/placówką oświatową z uwzględnieniem wprowadzanych zmian 
w prawie oświatowym, zwłaszcza dotyczącym organizacji pracy 
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

• Szczegółowa tematyka spotkań będzie dostosowana do potrzeb 
zgłaszanych przez uczestników 

Informacje dodatkowe Osoby prowadzące: konsultanci ŁCDNiKP, doradcy metodyczni, 
zaproszeni specjaliści  

Organizator Jolanta Wojciechowska, wojciechowska@poczta.onet.pl, 42 678 33 78 

1 
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4.  

Temat  
Rola i zadania wicedyrektora w szkole/ placówce oświatowej – 
praktyczne rozwiązania 

Adresaci wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/ placówek oświatowych 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 20 (5x4) 

Planowany termin realizacji cyklicznie co dwa miesiące od października 2015 r. 

Treści 
• Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce szkolnej 
• Skuteczna komunikacja w organizacji 
• Sprawowanie nadzoru pedagogicznego 

Informacje dodatkowe Osoby prowadzące: zaproszeni specjaliści 

Organizator 
Aneta Madziara, amadziara@wp.pl, 42 678 33 78 
Elżbieta Kolczyńska, ekolczynska@wckp.lodz.pl 

 
5.  

Temat  Organizacja i Zarządzanie Oświatą 
Adresaci nauczyciele 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 
Liczba godzin 246 

Planowany termin realizacji od października 2015 r. 

Treści 
Zgodne z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego zatwierdzonym 
przez MEN  

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają: 
• prezentacje multimedialne do tematyki modułów kursu 
• materiały wspierające 
• świadectwo ukończeniu kursu kwalifikacyjnego 
Koszt udziału: 1800 PLN 

Organizator 
Elżbieta Kolczyńska, ekolczynska@wckp.lodz.pl, 42 678 33 78 
Aneta Madziara, amadziara@wp.pl  

 
6.  

Temat  
Aktywizujące metody pracy z uczniem – jak prowadzić obserwacje 
zajęć? 

Adresaci wicedyrektorzy, nauczyciele 
Rodzaj formy konsultacje grupowe 
Liczba godzin 4x3 

Planowany termin realizacji październik 2015 r., grudzień 2015 r., luty 2016 r. 

Treści 

• Wzbogacanie umiejętności stosowania różnorodnych metod pracy 
z uczniami 

• Doskonalenie umiejętności w zakresie sprawowania nadzoru 
pedagogicznego (obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli)  

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały wspierające 

Organizator 
Elżbieta Kolczyńska, ekolczynska@wckp.lodz.pl, 42 678 33 78 
Aneta Madziara, amadziara@wp.pl 
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7.  
Temat  Kompetencje obywatelskie i społeczne 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy konsultacje grupowe 
Liczba godzin 4x 3 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r., listopad 2015 r., marzec 2016 r. 

Treści 

• Spojrzenie na szkołę przez pryzmat wartości demokratycznych  
• Opis kompetencji nauczycielskich i sposobów ich rozwijania 
• Zasady współpracy 
• Zadania rozwijające kompetencje uczniowskie 
• Współczesna koncepcja praw człowieka 
• Autoewaluacja stylów pracy nauczyciela 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały wspierające, np. prezentację 
multimedialną 

Organizator Elżbieta Kolczyńska, ekolczynska@wckp.lodz.pl, 42 678 33 78 
 

8.  
Temat  Projekt Literatura Wojny dorosłych – historie dzieci 

Adresaci nauczyciele, bibliotekarze, uczniowie 
Rodzaj formy warsztaty, prezentacje dydaktyczne, konsultacje, konferencja  
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – marzec 2016 r. 

Treści 
• Rozbudzenie ciekawości historycznej uczniów 
• Przybliżenie uczniom problematyki II wojny światowej 
• Zainspirowanie nauczycieli do wzbogacania warsztatu pracy 

Informacje dodatkowe 
Nauczyciele zaangażowani do udziału w projekcie będą uczestniczyli 
wraz z uczniami w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, warsztatach 
w muzeum, zajęciach teatralnych, konkursie plastycznym oraz literackim 

Organizator 
Katarzyna Pęczek, peczekk@interia.pl, 42 678 33 78 
Elżbieta Kolczyńska 

 
9.  

Temat  Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej 
Adresaci nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych 

Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji styczeń – marzec 2016 r. 

Treści 

• Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna uczniów z autyzmem  
i zespołem Aspergera 

• Planowanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
zgodnie z rozporządzeniem MEN z 30 kwietnia 2013 r. 

• Formy i metody pracy z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera  
• Dokumentowanie pracy z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera 
• Współpraca z instytucjami wspierającymi  

Informacje dodatkowe Osoby prowadzące: K. Pęczek, J. Wojciechowska, A. Madziara 
Organizator Katarzyna Pęczek, peczekk@interia.pl, 42 678 33 78 
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10.  
Temat  Edukacja włączająca 

Adresaci nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji wrzesień – grudzień 2015 r. 

Treści 

• Wzbogacanie i aktualizowanie wiedzy uczestników z zakresu 
funkcjonowania polskiego systemu oświaty, współczesnych trendów 
i koncepcji w pracy z uczniem niepełnosprawnym 

• Przygotowanie do efektywnej pracy w zespole nauczycieli, 
wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących 
zajęcia z dzieckiem niepełnosprawnym w szkole/placówce 
ogólnodostępnej 

• Doskonalenie umiejętności planowania, organizowania 
i dokumentowania pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego 

• Rozwijanie umiejętności rozpoznawania potrzeb i możliwości 
rozwojowych uczniów 

Informacje dodatkowe Osoby prowadzące: K. Pęczek, J. Wojciechowska, A. Madziara 
Organizator Katarzyna Pęczek, peczekk@interia.pl, 42 678 33 78 

 

11.  

Temat  
Tworzenie i doskonalenie systemu kontroli zarządczej w szkołach 
i placówkach oświatowych 

Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy gimnazjów 

Rodzaj formy kurs metodyczny, warsztaty metodyczne, spotkania z radami 
pedagogicznymi, konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 20  
Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Istota kontroli zarządczej 
• Tworzenie systemu kontroli zarządczej, zadania dyrektora 

i pracowników 
• Zarządzanie ryzykiem 
• Dokumentowanie i nadzorowanie systemem kontroli zarządczej  
• Samoocena i zapewnienie o stanie kontroli zarządczej 
• Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz wypracowane materiały,             
tj. procedury, plany, przykładowe wzory dokumentów 
Prowadzenie: Ewa Derecka,  
Planowany koszt udziału: 50 PLN  

Organizator Ewa Derecka, ewa.derecka@gmail.com, 600 812 216, 42 678 33 78 
 

12.  
Temat Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  

Adresaci dyrektorzy, zainteresowani nauczyciele i pracownicy  
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji  październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 
• Cele i zadania działalności socjalnej. Rodzaje Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych 

• Dokumenty i dokumentowanie funkcjonowania ZFŚS 
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• Najczęściej występujące nieprawidłowości w gospodarowaniu 
środkami ZFŚS  

Informacje dodatkowe 

Prowadzenie: Ewa Derecka, doradca metodyczny, audytor  
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz wypracowane materiały,               
tj. procedury, narzędzia, przykładowe wzory dokumentów. 
Planowany koszt udziału: 50 PLN  

Organizator Ewa Derecka, ewa.derecka@gmail.com, 600 812 216, 42 678 33 78 
 

13.  
Temat Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za świat 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne, szkolenie e-learning 
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji wrzesień – grudzień 2015 r. 

Treści 

• Czym jest edukacja globalna? 
• Edukacja globalna w podstawie programowej i jej miejsce w szkole 
• Zasady realizowania, metodologia i narzędzia stosowane w edukacji 

globalnej  
• Przykłady dobrych praktyk – Tydzień Edukacji Globalnej. Wymiana  

doświadczeń 
Informacje dodatkowe W oparciu o projekt ORE/MSZ 

Organizator Ewa Derecka, ewa.derecka@gmail.com, 600 812 216, 42 678 33 78 
 

14.  

Temat  
Wspieranie nauczycieli szkół ogólnodostępnych i specjalnych w pracy 
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

Adresaci 
nauczyciele i dyrektorzy szkół/placówek oświatowych z terenu Łodzi  
i województwa łódzkiego 

Rodzaj formy prezentacje dydaktyczne 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji 
październik 2015 r. (ZSS nr 5), grudzień 2015 r.(SOSW nr 6), styczeń 
2016 r. (ZSS nr 4), marzec 2016 r.(ZSS nr 6), maj 2016 r. (SOSW nr 3) 

Treści 

• Organizowanie wspomagania dziecka z niepełnosprawnością we 
wczesnym okresie rozwoju 

• Zadania dyrektora i nauczycieli wynikające z potrzeb dziecka 
z niepełnosprawnością wzrokową w przedszkolu i na pierwszym 
etapie edukacyjnym – planowanie i realizacja wspomagania 

• Proces planowania, organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dzieciom z autyzmem 

• Planowanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uczniów ze złożoną niepełnosprawnością  

Informacje dodatkowe 

Zajęcia będą realizowane w placówkach kształcenia specjalnego. 
Uczestnicy będą obserwować pracę z uczniami z niepełnosprawnością, 
uczestniczyć w warsztatach, nt. wsparcie ucznia z autyzmem, 
zaburzeniami sensorycznymi upośledzeniem fizycznym, psychicznym, 
niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. 
Osoby prowadzące: A. Madziara, K. Pęczek, J. Wojciechowska  

Organizator Jolanta Wojciechowska, wojciechowska@poczta.onet.pl, 42 678 33 78 
 

 



12 
 

15.  
Temat  Wybrane zagadnienia prawa oświatowego  

Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich 
Rodzaj formy warsztaty, konsultacje grupowe 
Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści 
(do wyboru) 

• Kierowanie i administrowanie szkołą/placówką oświatową 
• Analiza obowiązujących aktów prawnych 
• Spotkania edukacyjne dotyczące wybranych zagadnień prawa 

oświatowego w pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej 
(tworzenie wewnętrznych aktów prawnych ze szczególnym 
uwzględnieniem nowelizacji Statutu Szkoły, rola dyrektora w awansie 
zawodowym nauczycieli) 

• Odpowiedzialność prawna nauczycieli 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały wspierające.  
Osoby prowadzące: zaproszeni specjaliści. 
Koszt udziału: 100 PLN 

Organizator Zofia Kordala, zofiakordala@gmail.com, 42 678 33 78  
 

16.  
Temat  Elementy coachingu w pracy dyrektora i nauczyciela 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele publicznych szkół/placówek oświatowych  
Rodzaj formy warsztaty, spotkania z radami pedagogicznymi i konsultacje grupowe 
Liczba godzin 16 (4 x 4)  

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – marzec 2016 r. 

Treści 

• Istota zadawania pytań 
• Model GROW 
• Planowanie własnego rozwoju 
• Wybrane narzędzia coachingowe 

Informacje dodatkowe Ssoby prowadzące: konsultanci ŁCDNiKP 

Organizator 
Zofia Kordala, zofiakordala@gmail.com, 42 678 33 78 wew. 208 
Elżbieta Kolczyńska  

 
17.  

Temat  Język angielski A1, A2, B1, B2 

Adresaci 
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych, nauczyciele 
przedszkoli 

Rodzaj formy kurs 
Liczba godzin 60 (jeden semestr w każdym poziomie)  

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 
Doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim 
zgodnie z poziomem zaawansowania  

Informacje dodatkowe 

Osoby prowadzące: Zofia Kordala, Małgorzata Omiecińska 
Aby dołączyć do już istniejącej grupy należy napisać test językowy 
dostępny w p. 208 i 209 w godz. 9.00-15.00 
Koszt udziału za 1 semestr (60 godz.): 
A1, A2, B1 – 400 PLN (minimum 12 osób w grupie – zajęcia prowadzi 
zaproszony specjalista) 
B2 – 30 PLN (zajęcia prowadzi pracownik ŁCDNiKP) 
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W grupach kontynuujących naukę istnieje możliwość zorganizowania 
kursu w wymiarze 90 godzin w cenie 600 PLN 

Organizator  Zofia Kordala, zofiakordala@gmail.com, 42 678 33 78 wew. 208 
 

18.  
Temat  W poszukiwaniu Mistrza… 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 
Rodzaj formy projekt 
Liczba godzin 4  

Planowany termin realizacji październik 2015 r. 
Treści Promowanie osiągnięć nauczycieli i prezentacja sylwetki Mistrza  

Informacje dodatkowe Warsztaty w ŁCDNiKP.  Koordynator: Zofia Kordala 
Organizator Zofia Kordala, zofiakordala@gmail.com, 42 678 33 78 wew. 208 
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Wychowanie przedszkolne  
i edukacja wczesnoszkolna 

 
19.  

Temat Nauczyciel na ścieżce awansu – planowanie rozwoju zawodowego 

Adresaci 
nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani rozpoczynający staż na 
kolejny stopień awansu zawodowego z przedszkoli z rejonów: Widzew, 
Śródmieście, Bałuty 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji 8 września 2015 r. 

Treści 

• Procedura przebiegu i zakończenia stażu na kolejny stopień awansu 
zawodowego 

• Powinności stażowe i wymagania kwalifikacyjne/egzaminacyjne  
• Przewidywane efekty działań realizowanych w okresie stażu  

Informacje dodatkowe 

Konsultacja odbędzie się w filii ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115, 
budynek C. Nauczyciele otrzymają zaświadczenia.  
Karta zgłoszenia do ŁCDNiKP do 7 września 2015 r. lub zgłoszenie 
drogą elektroniczną do organizatorów 

Organizator 
doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego:  
Anna Koralewska, aniakoralewska@o2.pl  
Alicja Krzyżańska, alicjakrzyzanska@wp.pl 

  
20.  

Temat 
TABLIT – innowacyjny program wychowania przedszkolnego 
kluczem do rozwijania różnorodnych umiejętności u małego dziecka 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele z łódzkich przedszkoli 
Rodzaj formy konferencja metodyczna 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji 8 września 2015 r. 

Treści 

• Główne idee programu 
• Sposoby tworzenie środowiska uczącego się 
• Moduł języka angielskiego w programie 
• Rola narzędzi interaktywnych w procesie efektywnego uczenia się 

dziecka 

Informacje dodatkowe 
Potwierdzenie udziału w konferencji do 3 września 2015 r. drogą 
elektroniczną do organizatorów 

Organizator 
doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego: 
Beata Wosińska, beata.wosinska@wp.pl  
Joanna Świątek, kapis2000@gmail.com 

 
21.  

Temat 
Wspólne działania, wzajemne inspiracje drogą do sukcesu. 
Oferta doskonalenia i doradztwa Pracowni Edukacji Przedszkolnej 
i Wczesnoszkolnej na rok 2015/16 

Adresaci dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli, nauczyciele edukacji 
przedszkolnej, wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych 

Rodzaj formy konferencja metodyczna  
Liczba godzin 3 

2 
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Planowany termin realizacji 23 września 2015 r.  

Treści 

• Prezentacja wybranych działań doradców, nauczycieli i dzieci 
w obszarach: bezpieczeństwo w przedszkolu i w szkole, rozwój 
potencjału małego dziecka, nowoczesne narzędzia interaktywne 

• Priorytetowe kierunki pracy wynikające z oczekiwań stawianych 
nowoczesnej edukacji 

• Propozycje działań doradców edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej na bieżący rok szkolny 

Informacje dodatkowe 

Konferencja odbędzie się na ulicy Żeromskiego 115. Nauczyciele 
otrzymają zaświadczenia. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa 
poświęcona projektom szkolnym z zakresu bezpieczeństwa.  
Karta zgłoszenia do 21 września 2015 r. na adres ŁCDNiKP lub drogą 
elektroniczną do koordynatorów 

Organizator 

koordynatorzy:  
Agnieszka Kacprzak, akacprzak@wckp.lodz.pl 
Anna Koralewska, aniakoralewska@o2.pl  
współpraca: wszyscy doradcy metodyczni Pracowni Edukacji 
Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 

 
22.  

Temat 
Program Dwujęzyczne Dzieci – odpowiedzią, w jaki sposób włączać 
do praktyki przedszkolnej język angielski 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele z łódzkich przedszkoli 
Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna  
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. 

Treści 

• Idea powszechnej dwujęzyczności 
• Koncepcja współpracy nauczyciela – wychowawcy, lektora  

i rodzica we wczesnej nauce języka angielskiego małego dziecka 
• Instrumentarium metodyczne 

Informacje dodatkowe 
Potwierdzenie udziału w seminarium do 5 września 2015 r. – email do 
organizatora 

Organizator 
doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego: 
Beata Wosińska, beata.wosinska@wp.pl  
Joanna Świątek, kapis2000@gmail.com 

 
23.  

Temat Jak skutecznie i efektywnie zaplanować rozwój zawodowy? 

Adresaci nauczyciele z przedszkoli ubiegający się o kolejny stopień awansu 
zawodowego  

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. 

Treści 
• Procedura awansu zawodowego 
• Sposoby planowania działań zgodnie z wymaganiami 
• Kierunki pracy zorientowane na osiąganie wymiernych efektów 

Informacje dodatkowe Potwierdzenie udziału w spotkaniu do 4 września 2015 r. drogą 
elektroniczną do organizatorów 

Organizator 
doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego:  
Beata Wosińska, beata.wosinska@wp.pl 
Joanna Świątek, kapis2000@gmail.com 
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24.  

Temat Rola i zadania opiekuna stażu 

Adresaci nauczyciele – liderzy WDN oraz pełniący funkcję opiekuna stażu  
w przedszkolach z rejonu Widzew, Śródmieście, Bałuty 

Rodzaj formy spotkanie zespołu metodycznego 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji 7 października 2015 r. 

Treści 

• Wspieranie nauczyciela w planowaniu i realizacji zadań na ścieżce 
awansu zawodowego 

• Kierunki współpracy nauczyciela i opiekuna stażu 
• Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu 

Informacje dodatkowe 

Spotkanie odbędzie się w filii ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115, budynek 
C. Nauczyciele otrzymają zaświadczenia.  
Karta zgłoszenia do ŁCDNiKP do 6 października 2015 r. lub zgłoszenie 
drogą elektroniczną do organizatorów 

Organizator 
doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego:  
Anna Koralewska, aniakoralewska@o2.pl,  
Alicja Krzyżańska, alicjakrzyzanska@wp.pl 

 
25.  

Temat Budowanie atmosfery bezpieczeństwa ucznia klasy pierwszej 

Adresaci 
wychowawcy klas pierwszych – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
z zakwalifikowanych szkół 

Rodzaj formy spotkania zespołu zadaniowego 
Liczba godzin 9 (3x3) 

Planowany termin realizacji  październik – grudzień 2015 r. (I spotkanie 7 października 2015 r.) 

Treści 

• Kryteria uzyskania certyfikatu Bezpieczna klasa pierwsza 
• Regulamin, zadania, formy realizacji 
• Istota metody projektu – etapy, zadania, eksperci, rola uczniów 

i nauczyciela, formy prezentacji końcowych, sposoby 
upowszechniania osiągnięć 

• Projekty siatek wstępnych w zakresie tematyki bezpieczeństwa  

Informacje dodatkowe 

Zgłoszenia do doradców ze swojego rejonu do 5 października 2015 r. 
(po 5 szkół z rejonu, max. 2 klasy pierwsze w każdej szkole) – w ramach 
projektu W trosce o bezpieczeństwo i rozwój 6-latka - Bezpieczny 
Pierwszak w szkole i środowisku pozaszkolnym. Realizacja zadań 
przewidziana od grudnia 2015 r. do kwietnia 2016 r., zakończona 
prezentacjami w szkołach w maju 2016 r. 

Organizator 

doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej w swoich rejonach:  
Hanna Derewlana, derewlanahanna@interia.pl  
Agnieszka Kacprzak, akacprzak@wckp.lodz.pl  
Aleksandra Proc, olaproc@wp.pl 

 
26.  

Temat Bezpieczeństwo emocjonalno-społeczne uczniów klas I-III 
Adresaci zainteresowani nauczyciele klas I-III (II edycja) 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 12 (3x4) 

Planowany termin realizacji październik – listopad 2015 r. (I spotkanie 21 października 2015 r.) 
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Treści 

• Prawidłowości rozwoju społeczno-emocjonalnego małego dziecka 
• Rozpoznawanie, nazywanie, uczenie się emocji 
• Sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie rówieśniczej 
• Programy edukacyjne – tworzenie, modyfikacja 
• Wspieranie dzieci z wybranymi problemami emocjonalno-społecznymi  

Informacje dodatkowe Karta zgłoszenia do 12 października 2015 r.  

Organizator 
doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej:  
Hanna Derewlana, derewlanahanna@interia.pl  
Agnieszka Kacprzak, akacprzak@wckp.lodz.pl 

 
27.  

Temat Orientacja zawodowa uczniów I etapu kształcenia 
Adresaci zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. 

Treści 

• Zakresy i obszary działań w zakresie orientacji zawodowej uczniów 
klas I - III  

• Modelowe rozwiązania w aspekcie orientacji zawodowej w edukacji 
wczesnoszkolnej – prezentacje przykładów dobrych praktyk 

• Działalność Szkolnych Ośrodków Kariery, funkcjonujących 
w szkołach podstawowych  

Informacje dodatkowe 

Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 30, sala nr 8. 
Zgłoszenia – drogą elektroniczną na adres: olaproc@wp.pl do 30 
września 2015 r. Podczas spotkania możliwość zadeklarowania udziału 
szkoły w projekcie całorocznym Edukacja prozawodowa uczniów 
I etapu kształcenia  

Organizator 

doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Aleksandra Proc, 
olaproc@wp.pl,  
współpraca: doradca edukacji technicznej Barbara Preczyńska, 
basiapreczynska@tlen.pl 

 
28.  

Temat 
Wykorzystanie metody projektu w planowaniu szkolnych działań 
związanych z orientacją zawodową uczniów I etapu kształcenia 

Adresaci 
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ze szkół zgłoszonych do udziału 
w projekcie Edukacja prozawodowa uczniów I etapu kształcenia 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji październik – listopad 2015 r. 

 

• Istota metody projektów i jej zastosowanie w edukacji prozawodowej 
uczniów klas I-III szkoły podstawowej  

• Rodzaje projektów edukacyjnych 
• Etapy działań projektowych  
• Propozycje projektów ukierunkowanych na orientację zawodową 

uczniów I etapu kształcenia 
Informacje dodatkowe Udział zakwalifikowanych nauczycieli 

Organizator 

doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Aleksandra Proc, 
olaproc@wp.pl  
współpraca: doradca metodyczny edukacji technicznej Barbara 
Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl 
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29.  
Temat Przedszkolak na ścieżce do sukcesu w szkole 

Adresaci zainteresowani nauczyciele z przedszkoli 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 15  

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – luty 2016 r. 
Pierwsze spotkanie 21 października 2015 r. 

Treści 

• Metody przygotowujące dzieci do czytania i pisania 
• Rozumowanie matematyczne  
• Rozwój ruchowy w zakresie dużej i małej motoryki 
• Rozwój społeczno - emocjonalny 

Informacje dodatkowe 

Spotkania odbywać się będą w Przedszkolu Miejskim nr 207,  
ul. Piotrkowska 272. Nauczyciele otrzymają zaświadczenia.  
Karta zgłoszenia do 20 października 2015 r. lub zgłoszenie  
drogą elektroniczną na adres organizatora 

Organizator 
doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego:  
Anna Koralewska, aniakoralewska@o2.pl  
Alicja Krzyżańska, alicjakrzyzanska@wp.pl 

 
30.  

Temat Twórcze inspiracje artystyczne 

Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, 
świetlic  

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego  
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści 

• Wybrane metody, techniki w działaniach artystycznych i ich 
zastosowanie w tematyce okolicznościowej 

• Bank pomysłów plastycznych na wytwory z oryginalnych materiałów 
o różnym stopniu trudności 

• Dekoracje sal, oprawa muzyczno-ruchowa wybranych uroczystości 

Informacje dodatkowe 

Spotkania obywać się będą w ramach działalności Zespołu ds. Ekspresji 
Plastyczno-Muzyczno-Ruchowej. Szczegółowa tematyka przekazywana 
będzie na bieżąco w informatorach miesięcznych. Każde spotkanie 
będzie zorganizowane w innej szkole podstawowej i będzie służyło m.in. 
prezentacji pomysłów nauczycieli danej placówki. Uczestnicy otrzymają 
zaświadczenia po zakończeniu realizacji cyklu spotkań  

Organizator 
doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej:  
Hanna Derewlana, derewlanahanna@interia.pl 
Agnieszka Kacprzak, akacprzak@wckp.lodz.pl 

 
31.  

Temat Instrumentarium twórczego nauczyciela  
Adresaci zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 
Liczba godzin 18 (6x3) 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści 

• Etapowość w rozwijaniu postaw twórczych 
• Bank pomysłów na zabawy, ćwiczenia, scenariusze spotkań 

zorientowanych na rozwijanie u uczniów klas młodszych 
rozumowania dedukcyjnego, indukcyjnego, zdolności dokonywania 
skojarzeń, metaforyzowania, abstrahowania (wykorzystanie metod 
i technik twórczych) 



19 
 

Informacje dodatkowe Spotkania będą się odbywać w ramach spotkań Zespołu Metodycznego 
ds. Twórczości  

Organizator 
doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej:  
Hanna Derewlana, derewlanahanna@interia.pl 
Agnieszka Kacprzak, akacprzak@wckp.lodz.pl 

 
32.  

Temat 
Inauguracja działalności sekcji Badaczy i Odkrywców Dziecięcej 
Akademii Młodych Twórców  

Adresaci dzieci 6-9 letnie zakwalifikowane do zajęć pozaszkolnych 
Rodzaj formy EZP 
Liczba godzin 2 

Planowany termin realizacji  listopad 2015 r. 

Treści 

• Ceremoniał pasowania nowych dzieci na uczestników Akademii  
• Prezentacja i podsumowanie wybranych osiągnięć ze spotkań z roku 

szkolnego 2014/2015 
• Integracja grup w Studio Aktywności Dzieci i Nauczycieli 

Informacje dodatkowe 

Informacje o naborze zostaną upowszechnione podczas konferencji 
organizacyjnej, na stronie internetowej Pracowni, decydować będzie 
kolejność zgłoszeń. Spotkanie z udziałem rodziców i nauczycieli – 
opiekunów uczestników Akademii. Przewidziane 2 grupy dzieci 
(kontynuacja działań z grupą z ubiegłego roku i nowa grupa). 
Inauguracji odbędzie się w Studio Aktywności Dzieci i Nauczycieli  

Organizator 

Hanna Derewlana, derewlanahanna@interia.pl,  
współpraca: doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej, Sławomir Szaruga – konsultant Ośrodka 
Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 
33.  

Temat Mediacja w edukacji – edukacja w mediacji  

Adresaci dyrektorzy szkół podstawowych, nauczyciele I i II etapu kształcenia, 
pedagodzy, psycholodzy 

Rodzaj formy konferencja metodyczna 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. 

Treści 

• Mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów 
• Istota i zasady mediacji rówieśniczej 
• Zastosowanie mediacji – wskazania i przeciwwskazania 
• Praktyka w zakresie mediacji rówieśniczej wśród uczniów młodszych 

w wybranych krajach 
• Założenia projektu Mediacja rówieśnicza w edukacji alternatywną 

drogą budowania społeczeństwa obywatelskiego (na I i II etapie 
szkoły podstawowej) 

Informacje dodatkowe 

Karta zgłoszenia do 20 października 2015 r. Wśród prowadzących: 
przedstawiciele sądu, znani specjaliści z zakresu mediacji rówieśniczej. 
Możliwość zgłoszenia akcesu do udziału w projekcie Łódzkiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz 
Sądu Okręgowego w Łodzi 

Organizator 
doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej:  
Hanna Derewlana, derewlanahanna@interia.pl 
Agnieszka Kacprzak, akacprzak@wckp.lodz.pl 
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34.  

Temat Twórcze myślenie – sposoby rozwijania kreatywności uczniów klas 
I-III w różnych obszarach aktywności (II edycja) 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  
Rodzaj formy warsztaty metodyczne  
Liczba godzin 12 (3x4) 

Planowany termin realizacji listopad – grudzień 2015 r. 

Treści 

• Istota teorii myślenia dywergencyjnego wg J. P. Guilforda 
• Sposoby rozwijania płynności, oryginalności i giętkości myślenia 
• Specyfika wybranych metod i technik synektycznych w zakresie 

twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, ich wykorzystanie 
w sytuacjach edukacyjnych  

Informacje dodatkowe Karta zgłoszenia do 15 listopada 2015 r. 

Organizator 
doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej:  
Agnieszka Kacprzak, akacprzak@wckp.lodz.pl 
Hanna Derewlana, derewlanahanna@interia.pl 

 
35.  

Temat Innowacyjne strategie i metody pracy z małym dzieckiem 
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – styczeń 2016 r. 

Treści 

• Wybrane techniki konstruowania otwartych pytań do dzieci – istota 
metody modelowania dialogów (qta) 

• Przydatność metody projektów w rozwijaniu ciekawości poznawczej 
małego dziecka 

• Plan Daltoński sposobem na efektywną organizację procesu edukacyjnego 

Informacje dodatkowe Pierwszeństwo udziału w warsztatach będą mieli nauczyciele stosujący 
program TABLIT 

Organizator 
doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego: 
Beata Wosińska, beata.wosinska@wp.pl  
Joanna Świątek, kapis2000@gmail.com 

 
36.  

Temat Rodzic w partnerskiej edukacji 
Adresaci zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Rodzaj formy spotkania zespołu zadaniowego 
Liczba godzin 13  

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Rola rodzica w nowoczesnym modelu edukacji – spójność 
oddziaływań 

• Potencjał rodzica wsparciem dla przedszkola 
• Nowe formy kontaktów z rodzicami z wykorzystaniem multimediów 
• Adaptacja dziecka na progu przedszkola i szkoły we współpracy 

z rodzicami 

Informacje dodatkowe 
Spotkania odbywać się będą w Przedszkolu Miejskim nr 202,  
ul. Sędziowska 8/10. Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenia 
drogą elektroniczną do organizatorów 

Organizator 
doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego:  
Alicja Krzyżańska, alicjakrzyzanska@wp.pl 
Anna Koralewska, aniakoralewska@o2.pl 
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37.  

Temat 
Spotkania sekcji Badaczy i Odkrywców Dziecięcej Akademii 
Młodych Twórców  

Adresaci dzieci 6-9 letnie zakwalifikowane do zajęć pozaszkolnych 
Rodzaj formy AMT 
Liczba godzin 2 grupy po 14 (7x2) 

Planowany termin realizacji  listopad 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 
• Niezwykłe tajemnice świata przyrody, techniki, fizyki, sztuki  
• Od doświadczeń indywidualnych do wspólnego wytwarzania 

kreatywnych rozwiązań problemów 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia w godzinach 17.00-18.30, w każdej grupie 1x w miesiącu. 
Podsumowanie działań z wręczeniem indeksów i certyfikatów na 
ostatnim spotkaniu w czerwcu 

Organizator 
Hanna Derewlana, derewlanahanna@interia.pl 
współpraca: doradcy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

 
38.  

Temat Mediacja rówieśnicza w praktyce szkolnej 

Adresaci 
nauczyciele I i II etapu kształcenia zakwalifikowani do projektu 
Mediacja rówieśnicza w edukacji alternatywną drogą budowania 
społeczeństwa obywatelskiego  

Rodzaj formy warsztaty metodyczne  
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. – luty 2016 r. 

Treści 
• Efektywna komunikacja 
• Rozwiązywanie sporów z wykorzystaniem wybranych technik 

mediacyjnych 
Informacje dodatkowe Spotkania prowadzone będą przez specjalistów z dziedziny mediacji 

Organizator Hanna Derewlana, derewlanahanna@interia.pl  
Agnieszka Kacprzak, akacprzak@wckp.lodz.pl 

 
39.  

Temat Ocenianie rozwojowe w klasach młodszych 
Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 8 (4x2)  

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. – styczeń/luty 2016 r. 
marzec – kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Istota oceniania rozwojowego: rola oceny w motywowaniu do 
uczenia się, techniki pomocnicze, wskazówki do organizacyjne  

• Cele w języku ucznia 
• NaCoBeZu – kryteria osiągania sukcesu przez ucznia 
• Informacja zwrotna  
• Formy samooceny 

Informacje dodatkowe Planowane 2 edycje w I i II semestrze. Zgłoszenia telefoniczne lub drogą 
elektroniczną na adres doradcy ze swojego rejonu 

Organizator 

doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej:  
Agnieszka Kacprzak, akacprzak@wckp.lodz.pl  
Hanna Derewlana, derewlanahanna@interia.pl 
Aleksandra Proc, olaproc@wp.pl 
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40.  

Temat Festiwal Nauczycielskich Pasji 

Adresaci 
dyrektorzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej z terenu Łodzi 

Rodzaj formy inne 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji luty 2015 r. 

Treści Prezentacja nauczycielskich pasji, uzdolnień (literackich, plastycznych, 
rękodzielniczych, muzycznych … ) w różnych formach 

Informacje dodatkowe 

Proponowane przedsięwzięcie będzie imprezą towarzyszącą konferencji 
Rozwijanie postaw twórczych wśród uczniów i nauczycieli 
organizowanej w ramach Targów Edukacyjnych. O sposobach 
zgłoszenia nauczyciele zostaną poinformowani Szybką Informacją 

Organizator doradcy metodyczni Pracowni Edukacji Przedszkolnej  
i Wczesnoszkolnej, koordynator: Beata Wosińska 

 
41.  

Temat 
Język angielski w przedszkolu. Pomysły organizacyjno-metodyczne 
na efektywne włączanie języka angielskiego do praktyki 
przedszkolnej 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele z łódzkich przedszkoli 
Rodzaj formy zajęcia modelowe 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji luty – ma j 2016 r. 

Treści 

• Wachlarz metod, pomocy dydaktycznych i środków multimedialnych 
stosowanych we włączaniu języka angielskiego do praktyki 
przedszkolnej 

• Inspiracje do projektowania i organizowania różnorodnych sytuacji 
edukacyjnych ukierunkowanych na naturalną naukę języka 
angielskiego przez małe dzieci 

Informacje dodatkowe Potwierdzenie udziału w spotkaniach drogą elektroniczną do doradców ze 
swoich rejonów 

Organizator 
doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego: 
Beata Wosińska, beata.wosinska@wp.pl  
Joanna Świątek, kapis 2000@gmail.com 

 
42.  

Temat Wybrane sposoby wspierania dzieci ze specyficznymi potrzebami 
edukacyjnymi 

Adresaci zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 8 (2x4) 

Planowany termin realizacji marzec – kwiecień 2016 r. 

Treści • Wspieranie dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej 
• Praca z dzieckiem zdolnym 

Informacje dodatkowe 
Spotkania odbywać się będą w Przedszkolu Miejskim nr 207,  
ul. Piotrkowska 272. Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenia 
drogą elektroniczną do organizatorów 

Organizator 
doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego:  
Anna Koralewska, aniakoralewska@o2.pl 
Alicja Krzyżańska, alicjakrzyzanska@wp.pl 
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43.  

Temat 
Jak organizować proces wychowawczo-dydaktyczny  
z wykorzystaniem zasobów internetowych 

Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego 
Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne połączone z konsultacjami grupowymi 
Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji marzec – maj 2016 r. 

Treści 

• Wachlarz pomysłów na włączanie do pracy z małym dzieckiem 
różnorodnych multimedialnych środków dydaktycznych 

• Przegląd wolnych zasobów internetowych przydatnych  
w projektowaniu zajęć edukacyjnych 

Informacje dodatkowe 
Szczegółowe tematy zajęć będą zamieszczane w Informatorach 
miesięcznych i przesyłane do przedszkoli 

Organizator 
doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego: 
Beata Wosińska, beata.wosinska@wp.pl  
Joanna Świątek, kapis2000@gmail.com 

 
44.  

Temat Konkurs Rozmawiam, bo chcę porozumienia – symulacje mediacyjne 

Adresaci 

nauczyciele I i II etapu kształcenia zakwalifikowani do projektu 
Mediacja rówieśnicza w edukacji alternatywną drogą budowania 
społeczeństwa obywatelskiego i przygotowywane przez nich grupy 
uczniów 

Rodzaj formy konkurs 
Liczba godzin 6  

Planowany termin realizacji kwiecień/maj 2016 r. 

Treści 
Prezentacje przez drużyny (w 2 kategoriach wiekowych) rozwiązania 
sporu z wykorzystaniem wybranej techniki mediacyjnej 

Informacje dodatkowe 

Informacje dotyczące projektu i regulaminu konkursu zostaną 
upowszechnione podczas konferencji Mediacja w edukacji – edukacja 
w mediacji, na stronie internetowej ŁCDNiKP, przesłane do szkół. 
Wszystkie drużyny będą uczestniczyć w podsumowaniu konkursu 
w Sądzie Okręgowym w czerwcu 2016 r., a zwycięskie zaprezentują się 
na sali rozpraw. Przewidziane nagrody dla uczestników  

Organizator ŁCDNiKP – koordynatorzy: Hanna Derewlana, Agnieszka Kacprzak, 
Sąd Okręgowy w Łodzi 

 
45.  

Temat Nauczyciel na ścieżce awansu – prezentacja sprawozdania/dorobku 
zawodowego nauczyciela po zakończeniu stażu 

Adresaci nauczyciele stażyści, kontraktowi kończący staż na kolejny stopień 
awansu zawodowego z przedszkoli z Widzewa, Śródmieścia, Bałut 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji maj 2016 r. 

Treści 

• Analiza zrealizowanych zadań zawodowych pod kątem uzyskanych 
efektów 

• Opracowanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego 
• Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zakończenia procedury 

awansu zawodowego 
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• Prezentacja sprawozdania/dorobku zawodowego nauczyciela przed 
komisją 

Informacje dodatkowe 
Konsultacja odbędzie się w filii ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115, 
budynek C. Nauczyciele otrzymają zaświadczenia.  
Zgłoszenie na adres e-mail do organizatorów 

Organizator 
doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego:  
Anna Koralewska, aniakoralewska@o2.pl  
Alicja Krzyżańska, alicjakrzyzanska@wp.pl 

 
46.  

Temat Sztuka prezentacji – ABC przygotowania do egzaminu na stopień 
zawodowy nauczyciela mianowanego 

Adresaci nauczyciele kontraktowi wychowania przedszkolnego  
Rodzaj formy seminarium 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji maj – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Istota skutecznej prezentacji 
• Zasady tworzenia dobrej prezentacji dorobku zawodowego zgodnie 

z wymaganiami prawnymi 
• Sposoby ewaluacji własnych działań 

Informacje dodatkowe Potwierdzenie udziału w spotkaniu – email do organizatorów 

Organizator 
doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego: 
Beata Wosińska, beata.wosinska@wp.pl 
Joanna Świątek, kapis2000@gmail.com 

 
47.  

Temat 
Działania projektowe nauczycieli i uczniów I etapu kształcenia 
w zakresie orientacji zawodowej 

Adresaci zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  
Rodzaj formy konferencja metodyczna 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji maj – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Prezentacje szkolnych projektów edukacyjnych opracowanych 
i wdrożonych w I etapie kształcenia w zakresie orientacji zawodowej 
uczniów – wybrane przedsięwzięcia i przykłady dobrych praktyk 
edukacyjnych  

• Dobór metod i form pracy adekwatnych do poznawania określonych 
zawodów 

• Praca we współpracy drogą do sukcesów prozawodowych uczniów  

Informacje dodatkowe 

Do wystąpień zapraszamy zarówno przedstawicieli szkół biorących 
udział w projekcie Edukacja prozawodowa uczniów I etapu kształcenia, 
jak i innych zainteresowanych propagowaniem swoich działań 
zorientowanych na budzenie świadomości zawodowej uczniów 

Organizator 

doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Aleksandra Proc, 
olaproc@wp.pl  
współpraca: doradca edukacji technicznej Barbara Preczyńska, 
basiapreczynska@tlen.pl  
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48.  
Temat Multimedia interaktywnym asystentem nauczyciela 

Adresaci nauczyciele i dyrektorzy z łódzkich przedszkoli 
Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji maj – czerwiec 2016 r. 

Treści 
Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania narzędzi 
interaktywnych w podnoszeniu jakości pracy przedszkola 

Informacje dodatkowe Zgłoszenie – email do organizatora 

Organizator 
doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego: 
Beata Wosińska, beata.wosinska@wp.pl 
Joanna Świątek, kapis2000@gmail.com 

 
49.  

Temat W trosce o bezpieczeństwo i rozwój 6-latka 
Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne połączone z konsultacjami grupowymi 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji  systematycznie w ciągu całego roku szkolnego 

Treści 

• Prezentacje wybranych rozwiązań edukacyjnych w klasach 
pierwszych w zakresie różnych aktywności  

• Dobór form organizacyjnych, metod, technik, sposobów oceniania, 
motywowania uczniów adekwatnych do możliwości i potrzeb dziecka 
6-letniego 

Informacje dodatkowe 
Szczegółowe tematy zajęć będą zamieszczane w Informatorach 
miesięcznych i przesyłane do szkół  

Organizator 
wszyscy doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej:  
Aleksandra Proc, Agnieszka Kacprzak, Hanna Derewlana  

 
50.  

Temat 
Wykorzystanie tablicy interaktywnej w tworzeniu sytuacji 
edukacyjnych sprzyjających małemu dziecku w przedszkolu i w szkole 

Adresaci 
nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 
Zespołu Metodycznego ds. Opracowywania Materiałów Edukacyjnych  
z Oprogramowaniem Tablicy Interaktywnej 

Rodzaj formy spotkania zespołu zadaniowego 
Liczba godzin 15  

Planowany termin realizacji  systematycznie w ciągu całego roku szkolnego 

Treści 

• Opracowanie materiałów dotyczących edukacji językowej  
i matematycznej z wykorzystaniem oprogramowania tablicy 
interaktywnej dla dzieci 5-7 letnich  

• Organizacja zajęć z wykorzystaniem opracowywanych materiałów, 
prezentowanych zabaw, ćwiczeń  

Informacje dodatkowe 
Szczegółowe tematy zajęć będą zamieszczane w Informatorach 
miesięcznych i przesyłane do szkół 

Organizator 
doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej: Aleksandra Proc, olaproc@wp.pl 
Alicja Krzyżańska, alicjakrzyzanska@wp.pl 
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51.  

Temat 
Jak pracować z dzieckiem o rok młodszym w klasach 1-3 szkoły 
podstawowej? 

Adresaci nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 15  

Planowany termin realizacji systematycznie w ciągu całego roku szkolnego 

Treści 

• Różnorodne metody pracy sprzyjające rozwojowi dziecka 6-letniego 
w szkole – wizyty w szkołach i przedszkolach wdrażających Metodę 
Marii Montessori, Metodę aktywnego słuchania muzyki Batii 
Strauss, Metodę Kniessów  

• Sposoby wykorzystania zaprezentowanych metod w codziennych 
sytuacjach edukacyjnych z małym dzieckiem w szkole 

Informacje dodatkowe 
Szczegółowe tematy zajęć będą zamieszczane w Informatorach 
miesięcznych i przesyłane do szkół 

Organizator 

 doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej i wychowania 
przedszkolnego:  
Aleksandra Proc, olaprc@wp.pl 
Alicja Krzyżańska, alicjakrzyzanska@wp.pl 

 
52.  

Temat 
Tradycje ludowe w wytworach rękodzielniczych – nauczycielskie 
pasje  

Adresaci 
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i klas IV - VI szkoły 
podstawowej 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 15  

Planowany termin realizacji  systematycznie w ciągu całego roku szkolnego 

Treści 

• Techniki rękodzielnicze wykorzystywane w tworzeniu prac 
użytkowych – związanych ze Świętami Bożego Narodzenia 
i Wielkanocy (kiermasze, wystawy, pikniki, imprezy 
okolicznościowe) 

• Prace przestrzenne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów 
papierniczych, ceramicznych i innych – zdobnictwo ludowe  

Informacje dodatkowe 
Szczegółowe tematy zajęć będą zamieszczane w Informatorach 
miesięcznych i przesyłane do szkół 

Organizator 

doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Aleksandra Proc, 
olaproc@wp.pl  
współpraca: doradca edukacji technicznej Barbara Preczyńska, 
basiapreczynska@tlen.pl 
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Edukacja humanistyczna i artystyczna 
 

53.  
Temat Wdrażanie podstawy programowej w szkole podstawowej 

Adresaci nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych 
Rodzaj formy konferencja 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji wrzesień/październik 2015 r. 

Treści 

• Omówienie wyników nowego sprawdzianu po klasie szóstej 
• Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej  

w klasach IV-VI – wnioski z realizacji programów kształcenia  
• Lektury sprzyjające realizacji zadań szkoły, rozwijaniu zainteresowań 

uczniów, motywujące do czytania 
Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji 

Organizator Jolanta Bielecka, jbielecka@wckp.lodz.pl 
 

54.  
Temat Planowanie pracy nauczyciela polonisty – II etap edukacyjny 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 
Rodzaj formy warsztaty  
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2015 r.– grudzień 2016 r. 

Treści 

• Planowanie pracy nauczyciela w kontekście egzaminów 
zewnętrznych 

• Kształtowanie świadomości językowej uczniów 
• Konstruowanie planu odtwórczego i planu własnej wypowiedzi 
• Kształtowanie umiejętności odbioru i interpretacji różnych tekstów 

kultury 
• Kształtowanie umiejętności argumentowania, uzasadniania swojego 

stanowiska 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia będą prowadzone przez doradców i konsultantów ŁCDNiKP. 
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów 
oraz materiały przygotowane przez prowadzących 

Organizator 
Jolanta Bielecka, jbielecka@wckp.lodz.pl 
współpraca: Danuta Górecka, Ewa Sztombka 

 
55.  

Temat 
Nowoczesne metody i techniki aktywizujące w pracy nauczyciela 
polonisty  

Adresaci 
nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – marzec 2016 r. 

Treści 

• Narzędzia TOC w pracy polonisty  
• Metody i techniki coachingowe 
• Drama 
• Metody rozwijające kreatywność uczniów 

3 



28 
 

Informacje dodatkowe 

Zajęcia będą prowadzone przez doradców i konsultantów ŁCDNiKP. 
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów 
oraz materiały przygotowane przez prowadzących. Wypracowane przez 
nauczycieli scenariusze zajęć zostaną opublikowane 

Organizator 
Jolanta Bielecka, jbielecka@wckp.lodz.pl 
współpraca: Danuta Górecka, Ewa Sztombka 

 
56.  

Temat Praca z uczniem zdolnym 

Adresaci 

nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych wchodzący 
w skład Zespołu Zadaniowego ds. Indywidualizacji Procesu Kształcenia, 
uczniowie klas IV-VI oraz nauczyciele języka polskiego ze szkół 
podstawowych 

Rodzaj formy spotkania zespołu zadaniowego, konsultacje grupowe 

Liczba godzin 
30 (10x3) 
konsultacje grupowe – 15 godz. 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Konstruowanie zadań na trzy etapy VIII edycji Konkursu Języka 
Polskiego Wędrówki z ortografią 

• Przeprowadzenie VIII Konkursu Języka Polskiego Wędrówki 
z ortografią 

• Ocena i analiza wyników prac uczniów 
• Przygotowanie uroczystości podsumowania konkursów 
• Przygotowanie materiałów wspierających dla nauczycieli 
• Przeprowadzenie IX Przeglądu Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych 

Informacje dodatkowe 
Członkowie Zespołu Zadaniowego ds. Indywidualizacji Procesu 
Kształcenia otrzymają zaświadczenia podczas spotkania 
podsumowującego całoroczną pracę Zespołu 

Organizator Jolanta Bielecka, jbielecka@wckp.lodz.pl 
  

57.  
Temat Edukacja filmowa w szkole podstawowej 

Adresaci nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin  20  

Planowany termin realizacji  luty – czerwiec 2016 r.  

Treści 

• Edukacja filmowa w podstawie programowej i w programach 
kształcenia 

• ABC filmu  
• Metody i techniki przydatne w pracy z filmem 
• Przykłady dobrych praktyk w zakresie edukacji filmowej 
• Konstruowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem filmu 

Informacje dodatkowe 

Zajęcia będą prowadzone przez doradców i konsultantów ŁCDNiKP. 
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów 
oraz materiały przygotowane przez prowadzących. Wypracowane przez 
nauczycieli scenariusze zajęć zostaną opublikowane 

Organizator 
Jolanta Bielecka, jbielecka@wckp.lodz.pl  
współpraca: Danuta Górecka 
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58.  

Temat ABC warsztatu młodego polonisty 

Adresaci 
nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych z krótkim stażem 
pracy 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego – Akademia młodego polonisty 
Liczba godzin  30 (10x3) 

Planowany termin realizacji  wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. (raz w miesiącu) 

Treści 

• Planowanie pracy nauczyciela polonisty 
• Metody i formy pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych 
• Opracowanie i realizacja projektu edukacyjnego 
• Sposoby oceniania osiągnięć uczniów 
• Konstruowanie scenariuszy zajęć  
• Rozwój i awans zawodowy 

Informacje dodatkowe 

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć nauczyciele języka polskiego ze 
szkół podstawowych zainteresowani doskonaleniem swojego warsztatu 
pracy. Wszyscy otrzymają zaświadczenia podczas spotkania 
podsumowującego całoroczną pracę Zespołu 

Organizator Jolanta Bielecka, jbielecka@wckp.lodz.pl 
 

59.  

Temat 
Edukacja polonistyczna w szkole podstawowej – dokonania 
i perspektywy 

Adresaci nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych 
Rodzaj formy konferencja 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Wnioski wynikające z monitorowanie wdrażania podstawy 
programowej w klasach IV-VI  

• Prezentacja osiągnięć łódzkich polonistów ze szkół podstawowych 
• Podsumowanie prac zespołów zadaniowych i metodycznych 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji 
Organizator Jolanta Bielecka, jbielecka@wckp.lodz.pl 

 
60.  

Temat 
Edukacja filmowa we współczesnej szkole – dokonania  
i perspektywy 

Adresaci nauczyciele zainteresowani edukacją filmową 
Rodzaj formy konferencja 
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji październik/listopad 2015 r. 

Treści 

• Korzyści z wdrażania edukacji filmowej 
• Metody i formy pracy z filmem 
• Analiza i interpretacja dzieła filmowego 
• Dobre praktyki z zakresu edukacji filmowej 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ich udział w konferencji 

Organizator 
Danuta Górecka, danutagorecka@gmail.com 
współpraca: Jolanta Bielecka oraz Centralny Gabinet Edukacji Filmowej 
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61.  

Temat 
Praca z uczniem uzdolnionym humanistycznie w szkole 
ponadgimnazjalnej 

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy konsultacje grupowe (5) 
Liczba godzin 25 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Olimpiada Literatury i Języka Polskiego w świetle aktów prawnych 
• Praca z tekstem literackim 
• Test językowy na Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego 
• Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego 
• Analiza i interpretacja porównawcza 
• Przygotowanie do wypowiedzi ustnej 
• Formy i metody pracy z uczniem uzdolnionym humanistycznie 
• Uroczyste podsumowanie XLVI OLiJP 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy konsultacji otrzymają materiały wspierające w postaci testów 
i zadań konkursowych z poprzednich edycji Olimpiady 

Organizator 
Danuta Górecka, danutagorecka@gmail.com 
współpraca: Ewa Sztombka oraz Komitet Okręgowy Olimpiady 
Literatury i Języka Polskiego w Łodzi 

 
62.  

Temat Tematyka Holokaustu w polskim kinie 

Adresaci 
nauczyciele języka polskiego z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
oraz inni nauczyciele zainteresowani tematem 

Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 20  

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – grudzień 2016 r. 

Treści 

• Temat Holokaustu w programach kształcenia 
• Pamięć Zagłady w polskim filmie 
• Obraz Zagłady w polskim filmie fabularnym (np. Przy torze 

kolejowym Andrzeja Brzozowskiego, Jeszcze tylko ten las Jana 
Łomnickiego, Daleko od okna Jana Jakuba Kolskiego) 

• Obraz Zagłady w polskim filmie dokumentalnym (np. Fotoamator 
Janusza Jabłońskiego, Miejsce urodzenia Pawła Łozińskiego) 

• Dlaczego należy uczyć o Holokauście? 

Informacje dodatkowe 
Warsztaty przeprowadzone zostaną wspólnie z Centralnym Gabinetem 
Edukacji Filmowej 

Organizator 
Danuta Górecka, danutagorecka@gmail.com 
współpraca: Ewa Sztombka 

 
63.  

Temat Nauczyciel autorem programu kształcenia 
Adresaci nauczyciele zainteresowani tematem 

Rodzaj formy seminarium 
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – październik 2015 r. 
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Treści 

• Programy kształcenia w świetle aktów prawnych 
• Dostosowanie programu do potrzeb i zainteresowań uczniów 
• Struktura programu kształcenia 
• Dobór treści i metod pracy 
• Indywidualizacja kształcenia 
• Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów 
• Ewaluacja programu kształcenia 

Informacje dodatkowe 
Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ich udział 
w seminarium 

Organizator Jolanta Bielecka, jbielecka@wckp.lodz.pl 
  

64.  
Temat Ocenianie kształtujące 

Adresaci nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 15  

Planowany termin realizacji luty – marzec 2016 r.  

Treści 

• Psychologiczne aspekty oceniania 
• Strategie kształcenia zorientowane na uczenie się 
• Elementy oceniania kształtującego 
• Metody i formy pracy sprzyjające ocenianiu kształtującemu 
• Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej – tworzenie scenariuszy 

zajęć z wykorzystaniem oceniania kształtującego 
• Prezentacja dobrych praktyk z zakresu oceniania kształtującego 

Informacje dodatkowe 
Warsztaty przeprowadzone zostaną wspólnie z Pracownią Pomiaru 
Dydaktycznego 

Organizator 
Danuta Górecka, danutagorecka@gmail.com 
współpraca: Jolanta Bielecka 

 
65.  

Temat 
Jak doskonalić uczniowskie kompetencje tekstotwórcze  
w edukacji polonistycznej? 

Adresaci nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. (raz w miesiącu) 

Treści 

• Ustalenia terminologiczne – tekst, kompetencja tekstotwórcza, 
struktura tekstu 

• Kryteria tekstowości 
• Uczniowskie błędy w organizacji tekstu 
• Układ graficzny tekstu 
• Płaszczyzny spójności tekstu 
• Konstruowanie ćwiczeń doskonalących umiejętności tekstotwórcze 

Informacje dodatkowe 
Opracowanie przez uczestników warsztatów ćwiczenia doskonalące 
uczniowskie umiejętności tekstotwórcze opublikowane zostaną na 
stronie internetowej Pracowni Edukacji Humanistycznej 

Organizator 
Danuta Górecka, danutagorecka@gmail.com 
współpraca: Ewa Sztombka 
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66.  
Temat Warsztaty dziennikarskie 

Adresaci nauczyciele języka polskiego zainteresowani edukacją medialną 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji maj – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Sposoby doskonalenia kompetencji medialnych uczniów 
• Formy dziennikarskie w podstawie programowej i programach 

kształcenia 
• Język mediów (na przykładzie dziennikarstwa prasowego) 
• Język reklamy (środki manipulacji językowej) 
• Konstruowanie zadań z zakresu edukacji medialnej 
• Strony internetowe poświęcone edukacji medialnej 

Informacje dodatkowe 
Wypracowane przez uczestników warsztatów ćwiczenia i zadania 
z zakresu edukacji medialnej opublikowane zostaną na stronie Pracowni 
Edukacji Humanistycznej 

Organizator Danuta Górecka, danutagorecka@gmail.com 
współpraca: Jolanta Kaleta-Spychalska 

 
67.  

Temat Zespół Nauczycieli Liderów Edukacji Filmowej 
Adresaci nauczyciele języka polskiego zainteresowani edukacją filmową 

Rodzaj formy spotkania zespołów metodycznych 
Liczba godzin 30  

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Wychowawcza rola filmu 
• Lista filmów wspierających proces wychowania dzieci i młodzieży 
• Metody pracy z filmem 
• Konstruowanie konspektów zajęć wychowawczych 

Informacje dodatkowe 
Wypracowane przez Zespół scenariusze zajęć opublikowane zostaną na 
stronie www.edukacjafilmowa.pl 

Organizator 
Danuta Górecka, danutagorecka@gmail.com 
współpraca: Dorota Gołębiowska (Centralny Gabinet Edukacji 
Filmowej) 

 
68.  

Temat 
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla 
uczniów gimnazjum 

Adresaci nauczyciele języka polskiego przygotowujący uczniów do konkursu 
Rodzaj formy konsultacje indywidualne i grupowe 
Liczba godzin 40 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – marzec 2016 r. 

Treści 

• Podsumowanie ubiegłorocznego konkursu 
• Zmiany w regulaminie konkursowym 
• Kierunki pracy z uczniem 
• Analiza przykładowych zadań z zakresu literatury i kultury języka 

Informacje dodatkowe 
Współpraca z członkami Wojewódzkiej Komisji Konkursowej 
i Rejonowych Komisji Konkursowych Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Języka Polskiego 

Organizator Jolanta Kaleta-Spychalska 
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69.  

Temat Kształtowanie kompetencji językowych uczniów gimnazjum 
Adresaci zainteresowani nauczyciele języka polskiego 

Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji marzec – kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Komunikacja językowa 
• Sposoby wzbogacania języka ucznia 
• Zasady poprawnego redagowania różnych form wypowiedzi 
• Źródła błędów językowych 

Informacje dodatkowe 

Współpraca z nauczycielami – konsultantami ŁCDNiKP – Danutą 
Górecką i Jolantą Bielecką. 
Materiały dotyczące kompetencji językowych uczniów gimnazjum 
opublikowane zostaną na stronie internetowej Pracowni Edukacji 
Humanistycznej 

Organizator Jolanta Kaleta-Spychalska 
  

70.  
Temat Praca z uczniem zdolnym 

Adresaci zainteresowani nauczyciele języka polskiego w gimnazjum  
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. i luty 2016 r. 

Treści 

• Określenie modelu ucznia zdolnego 
• Planowanie pracy z uczniem zdolnym 
• Metody wspierania ucznia w zakresie kształcenia literackiego 

 i językowego 
• Popularyzacja dobrych praktyk nauczycieli języka polskiego w gimnazjum  

Informacje dodatkowe 
Wypracowane materiały zostaną opublikowane na stronie internetowej 
Pracowni Edukacji Humanistycznej 

Organizator Jolanta Kaleta-Spychalska 
 

71.  

Temat 
Jak doskonalić kompetencje językowe uczniów szkoły 
ponadgimnazjalnej? 

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 20  

Planowany termin realizacji wrzesień – listopad 2015 r. 

Treści 

• Style i stylizacje w utworach literackich, doskonalenie stylu 
wypowiedzi uczniów 

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

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział                  
w warsztatach 

Organizator Ewa Sztombka, sztombkae@wp.pl 
współpraca: Danuta Górecka 
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72.  

Temat Jak uczyć argumentacji? 
Adresaci nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. – styczeń 2016 r. 

Treści 

• Dyskusja jako przedmiot retoryki 
• Sztuka perswazji 
• Zasady stylistyki retorycznej 
• Różne rodzaje argumentów 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział 
w warsztatach 

Organizator Ewa Sztombka, sztombkae@wp.pl 
współpraca: Danuta Górecka 

  
73.  

Temat Edukacja filozoficzna w łódzkich szkołach 
Adresaci nauczyciele zainteresowani edukacją filozoficzną 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 
Liczba godzin 32  

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. (raz w miesiącu) 

Treści 

• Redagowanie materiałów wspierających dla nauczycieli  
z zakresu edukacji filozoficznej (artykułów, scenariuszy zajęć, zadań)  

• Przygotowanie konkursów z zakresu edukacji filozoficznej  
dla uczniów szkół z Łodzi i województwa łódzkiego  

• Opracowanie własnych programów kształcenia z zakresu filozofii 
i etyki 

• Prowadzenie zajęć dla uczniów i nauczycieli w ramach Młodzieżowej 
Akademii Filozoficznej 

Informacje dodatkowe 

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć nauczyciele zainteresowani 
edukacją filozoficzną z Łodzi i województwa łódzkiego. 
Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich 
udział w zajęciach 

Organizator Ewa Sztombka, sztombkae@wp.pl 
 

74.  
Temat Metoda LdL w procesie nauczania-uczenia się języka obcego 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji marzec – kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Istota metody LdL 
• Przygotowanie scenariusza zajęć 
• Przeprowadzenie lekcji na bazie wypracowanych materiałów 
• Dzielenie się wiedzą 

Informacje dodatkowe W ramach ćwiczeń uczestnicy przeprowadzą lekcje otwarte. Każdy 
z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów  

Organizator Sławomir Jaraszkiewicz, sjaraszkiewicz@wckp.lodz.pl 
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75.  
Temat Rozwój zawodowy nauczyciela stażysty i kontraktowego 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego  
Rodzaj formy konsultacje grupowe 
Liczba godzin 3 godz. dydaktyczne (czas jednego spotkania) 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Wymogi formalne 
• Plan rozwoju 
• Opracowanie sprawozdania 
• Przygotowanie wymaganej dokumentacji 
• Spotkanie z Komisją 

Informacje dodatkowe 
Spotkania będą organizowane we współpracy z konsultantami 
ŁCDNiKP. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. 
Planowany koszt – 5 PLN(jedno spotkanie)  

Organizator Sławomir Jaraszkiewicz, sjaraszkiewicz@wckp.lodz.pl 
 

76.  
Temat Awans zawodowy nauczyciela mianowanego 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego 
Rodzaj formy konsultacje grupowe 
Liczba godzin 3 godz. dydaktyczne (czas jednego spotkania) 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Wymogi formalne 
• Plan rozwoju 
• Opracowanie sprawozdania 
• Przygotowanie wymaganej dokumentacji 
• Spotkanie z Komisją 

Informacje dodatkowe 
Konsultacje będą organizowane we współpracy z konsultantami 
ŁCDNiKP. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.  
Planowany koszt – 5 PLN (jedno spotkanie) 

Organizator Sławomir Jaraszkiewicz, sjaraszkiewicz@wckp.lodz.pl 
 

77.  
Temat Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego tworzący Zespół Metodyczno-
Zadaniowy ds. Organizacji Konkursu 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 
Liczba godzin 45 (5 godz. jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – marzec 2016 r. 

Treści 

• Opracowanie regulaminu i harmonogramu Konkursu 
• Zdefiniowanie celów testu 
• Projektowanie zadań 
• Przeprowadzenie eliminacji i ocena prac 
• Jakościowa i ilościowa analiza zadań testowych 

Informacje dodatkowe 
W spotkaniach uczestniczą nauczyciele, których uczniowie nie biorą 
udziału w Konkursie. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie 
o udziale w pracach Zespołu 

Organizator Sławomir Jaraszkiewicz, sjaraszkiewicz@wckp.lodz.pl 
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78.  
Temat Wybrane aspekty kulturowe w procesie nauczania-uczenia się 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – grudzień 2015 r. 

Treści 

• Wprowadzenie elementów kulturowych do scenariuszy zajęć 
• Rola mass-mediów  
• Święta, zwyczaje i tradycje  
• Stosowanie metod aktywizujących 

Informacje dodatkowe W ramach ćwiczeń uczestnicy przeprowadzą lekcje otwarte. Każdy 
z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów 

Organizator Sławomir Jaraszkiewicz, sjaraszkiewicz@wckp.lodz.pl 
 

79.  
Temat Testy diagnostyczne z języka angielskiego 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego w szkołach podstawowych 
Rodzaj formy konferencja 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. 

Treści 

• Podsumowanie i omówienie wyników testów diagnostycznych 
z języka angielskiego dla trzecioklasisty, przeprowadzonych 
w czerwcu 2015 r. pod patronatem ŁCDNiKP 

• Sformułowanie wniosków do dalszej pracy 
• Przedstawienie nauczycielom oferty ŁCDNiKP na rok szkolny 

2015/2016 

Informacje dodatkowe 
Spotkanie odbędzie się przy współpracy z wydawnictwem językowym. 
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego udział 
w konferencji 

Organizator Aneta Jachimowska, ajachimowska@wckp.lodz.pl 
 

80.  
Temat Testy diagnostyczne z języka angielskiego dla szkół podstawowych 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego tworzący Zespół Metodyczny 
ds. Konstruowania Testów Diagnostycznych 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 
Liczba godzin 20-40  

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r.  

Treści 

• Tworzenie i redagowanie zadań (doskonalących umiejętność czytania 
i słuchania ze zrozumieniem, rozpoznawania funkcji językowych, 
leksykalno-gramatycznych)  

• Standaryzacja opracowanych zestawów 

Informacje dodatkowe 

W pracach Zespołu (jedno – dwa spotkania w miesiącu po 3-5 godz.) 
mogą uczestniczyć zainteresowani nauczyciele. Uczestnicy wypracują 
materiały do testów diagnostycznych z języka angielskiego dla trzecio-         
i szóstoklasisty. 
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie na spotkaniu 
podsumowującym pracę Zespołu 

Organizator Aneta Jachimowska, ajachimowska@wckp.lodz.pl 
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81.  

Temat Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla 
uczniów szkół podstawowych 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego tworzący Zespół Metodyczno- 
Zadaniowy ds. WKPzJA dla uczniów szkół podstawowych 

Rodzaj formy spotkania zespołu zadaniowego 
Liczba godzin 45 godzin  

Planowany termin realizacji  wrzesień 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Opracowanie Regulaminu Konkursu 
• Tworzenie zadań testowych do wszystkich etapów konkursu 
• Przeprowadzenie i ocena etapu rejonowego i wojewódzkiego konkursu 
• Analiza testów i wyników 
• Wnioski do dalszej pracy 

Informacje dodatkowe 

W spotkaniach (3-5 godzin jedno spotkanie) i pracach Zespołu 
uczestniczą nauczyciele, których uczniowie lub dzieci nie biorą udziału 
w Konkursie. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale 
w pracach Zespołu  

Organizator Aneta Jachimowska, ajachimowska@wckp.lodz.pl 
 

82.  
Temat Motywujące lekcje języka angielskiego 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego w szkołach podstawowych 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji październik – grudzień 2015 r. 

Treści 

• Pomysły na ciekawe lekcje języka angielskiego w szkole podstawowej 
• Dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń uczestników 
• Wypracowanie przykładowych scenariuszy lekcji  

z wykorzystaniem przedstawionych pomysłów  
• Modelowe zajęcia edukacyjne 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy wypracują przykładowe scenariusze zajęć i przeprowadzą 
lekcje otwarte. Baza przygotowanych scenariuszy zostanie umieszczona 
w „chmurze internetowej” i będzie systematyczne uzupełniana. 
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego udział 
w warsztatach 

Organizator Aneta Jachimowska, ajachimowska@wckp.lodz.pl 
 

83.  
Temat Lekcje interdyscyplinarne w procesie nauczania-uczenia się 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego z wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji luty – marzec 2016 r. 

Treści 

• Integracja różnych treści kształcenia na lekcjach języka angielskiego 
• Wypracowanie przykładowych scenariuszy lekcji 

interdyscyplinarnych 
• Modelowe zajęcia edukacyjne 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy wypracują przykładowe scenariusze zajęć i przeprowadzą 
lekcje otwarte. Zostanie stworzona baza dobrych praktyk. Każdy 
z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego udział           
w warsztatach 

Organizator Aneta Jachimowska, ajachimowska@wckp.lodz.pl 
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84.  

Temat 
Tworzenie prezentacji w PREZI i jej wykorzystanie na lekcjach 
języka angielskiego  

Adresaci nauczyciele języka angielskiego z wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji kwiecień 2016 r. 

Treści 
• Oprogramowanie PREZI do tworzenia prezentacji multimedialnych 

jako alternatywna propozycja wobec programu PowerPoint  
• Pomysły na wykorzystanie PREZI na lekcjach języka angielskiego  

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje doświadczenia i pomysły 
podczas modelowych zajęć edukacyjnych. 
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający jego udział  
w warsztatach 

Organizator Aneta Jachimowska, ajachimowska@wckp.lodz.pl 
 

85.  
Temat Egzaminy zewnętrzne z języka niemieckiego 

Adresaci nauczyciele języka niemieckiego z wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy warsztaty i spotkania zespołu metodycznego 
Liczba godzin 30 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – styczeń 2016 r. 

Treści 
• Analiza struktury i typów zadań egzaminacyjnych  
• Pozyskiwanie i adaptacja materiałów przydatnych w przygotowaniu 

uczniów do egzaminów zewnętrznych 

Informacje dodatkowe 

Forma doskonalenia adresowana do nauczycieli z niewielkim 
doświadczeniem w zakresie przygotowania uczniów do egzaminów 
zewnętrznych: sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu 
gimnazjalnego i maturalnego, egzaminów międzynarodowych na 
poziomie A1-B2, obejmuje także część zajęć w formie zdalnej  

 Organizator Ewa Ciemnicka, eciemnicka@wckp.lodz.pl 
 

86.  

Temat Metody i narzędzia wspierające efektywne uczenie się języka 
niemieckiego, kreatywność oraz autonomię uczniów 

Adresaci nauczyciele języka niemieckiego z wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy warsztaty i spotkania zespołu metodycznego 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji  październik 2015 r. – styczeń 2016 r. 

Treści 

• Prezentacja wybranych metod i narzędzi np. kamishibai, LdL, 
Planspiel, nowoczesne media i zasoby elektroniczne 

• Organizacja przestrzeni klasowej sprzyjająca uczeniu się 
• Opracowanie scenariuszy lekcji z uwzględnieniem wymienionych 

wyżej metod i narzędzi 
Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają potwierdzenia udziału w spotkaniach 

Organizator Ewa Ciemnicka, eciemnicka@wckp.lodz.pl 
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87.  
Temat Opracowanie własnych programów i innowacji  

Adresaci nauczyciele języka niemieckiego z wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy spotkania zespołu innowacyjnego  
Liczba godzin 20  

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści Podstawy prawne tworzenia programów nauczania i innowacji oraz 
przygotowanie procesu tworzenia programów i innowacji 

Informacje dodatkowe 
Forma doskonalenia adresowana do nauczycieli zamierzających 
opracować i wdrożyć własny program nauczania lub innowację 

Organizator Ewa Ciemnicka, eciemnicka@wckp.lodz.pl 
 

88.  
Temat Lekcje kulturowe w kształceniu językowym 

Adresaci nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji styczeń – maj 2016 r. 

Treści 

• Rola lekcji kulturowych w kształceniu językowym 
• Kryteria wyboru materiałów edukacyjnych do projektowania 

i realizacji lekcji  
• Opracowanie scenariuszy lekcji kulturowych dotyczących krajów 

niemieckojęzycznych 

Informacje dodatkowe 
Forma doskonalenia adresowana do nauczycieli zamierzających 
poszerzyć zakres swej pracy o nowe tematy i formy pracy na lekcjach 
kulturowych 

Organizator Ewa Ciemnicka, eciemnicka@wckp.lodz.pl 
 

89.  
Temat Awans zawodowy nauczycieli języka niemieckiego 

Adresaci nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści Planowanie, monitorowanie przebiegu i dokumentowanie 
podejmowanych działań nauczycieli odbywających staż zawodowy 

Informacje dodatkowe 
Możliwość wymiany doświadczeń dla nauczycieli odbywających staż 
zawodowy  

Organizator Ewa Ciemnicka, eciemnicka@wckp.lodz.pl 
 

90.  

Temat Autonomizacja i półautonomizacja działań innowacyjnych w ujęciu 
glottodydaktyki języków romańskich 

Adresaci nauczyciele języków romańskich z wszystkich typów szkól 
Rodzaj formy warsztaty, seminarium 
Liczba godzin 40 

Planowany termin realizacji  wrzesień – listopad 2015 r. 

Treści 

• Innowacje dydaktyczne w kształceniu języków romańskich 
• Wybór odpowiedniego instrumentarium działań nauczyciela  
• Glottodydaktyka – jak napisać program kształcenia lub innowację 

pedagogiczną 
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• Stworzenie harmonogramu działań zgodnych ze specyfiką szkoły 

Informacje dodatkowe Wszyscy uczestnicy warsztatów i seminarium otrzymają zaświadczenie 
potwierdzające ich udział w zajęciach 

Organizator Włodzimierz Glamaciński, glamacinski@yahoo.fr, 500 085 817 
 

91.  

Temat 
DELF / DALF – modułowe podejście do realizacji założeń 
glottodydaktycznych nauczyciela romanisty – międzynarodowego 
egzaminatora-weryfikatora 

Adresaci nauczyciela języków romańskich z wszystkich typów szkól 
Rodzaj formy warsztaty, seminarium 
Liczba godzin 40 

Planowany termin realizacji  grudzień 2015 r. – luty 2016 r. 

Treści 
• Dydaktyka DELF / DALF – jej wdrażanie i ewaluacja 
• Modułowe kształcenie języka a zadaniowe podejście do procesu 

nauczania-uczenia się 

Informacje dodatkowe Wszyscy uczestnicy warsztatów i seminarium otrzymają zaświadczenie 
potwierdzające ich udział w zajęciach 

Organizator Włodzimierz Glamaciński, glamacinski@yahoo.fr, 500 085 817 
 

92.  
Temat Dydaktyka FOS jako kluczowy układ kształcenia modułowego 

Adresaci nauczyciela języków romańskich wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy warsztaty, seminarium 
Liczba godzin 40 

Planowany termin realizacji marzec – czerwiec 2016 r. 

Treści 
• Metodologia i dydaktyka FOS a układ klasyczny dydaktyki FLE 
• Wybór, selekcja oraz dydaktyzacja materiałów autentycznych 
• Typologia zadań w podejściu zadaniowym 

Informacje dodatkowe Wszyscy uczestnicy warsztatów i seminarium otrzymają zaświadczenie 
potwierdzające ich udział w zajęciach 

Organizator Włodzimierz Glamaciński, glamacinski@yahoo.fr, 500 085 817 
 

93.  

Temat Konkurs Kultury i Języków Słowiańskich Na Słowiańską Nutę 
IV edycja 

Adresaci zainteresowani nauczyciele i uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów 
Rodzaj formy inne 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – luty 2016 r. 

Treści 

• Zróżnicowania kulturowe Słowian jako nośnik tożsamości narodowej 
oraz różnorodnych barw języków Europy Środkowej 

• Piękno kultury słowiańskiej (śpiew, poezja, język) 
• Upowszechnianie kultury słowiańskiej 
• Konkurs jako sposób zainteresowania młodzieży kulturą słowiańską 
• Promocja języka rosyjskiego 

Informacje dodatkowe 

W konkursie mogą brać udział nie tylko uczniowie uczący się języka 
rosyjskiego, ale również uczniowie zainteresowani formułą konkursową. 
Zapraszamy wszystkich chętnych, którym zarówno kultura polska, jak 
i pozostałych krajów słowiańskich, nie jest obca 

Organizator Katarzyna Stępień, kstepien@wckp.lodz.pl  
Jolanta Kaleta-Spychalska, Aldona Danielewicz-Malinowska 
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94.  

Temat Praca z uczniem uzdolnionym w kontekście przygotowania do 
konkursów, olimpiad i egzaminów zewnętrznych 

Adresaci zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego w gimnazjach 
Rodzaj formy warsztaty i spotkania Zespołu Metodycznego 
Liczba godzin 45  

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Zapoznanie z metodą LdL w nauczaniu-uczeniu się języków obcych 
• Prezentacja metody LdL 
• Opracowanie regulaminów konkursów (Konkursu Poezji Rosyjskiej, 

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego dla 
uczniów gimnazjów) 

• Typologia zadań konkursowych 
• Analiza najczęściej popełnianych błędów 
• Przygotowanie testów konkursowych 

Informacje dodatkowe 
Jedno spotkanie Zespołu Metodycznego 3-4 godz., warsztaty – 5 godz. 
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego udział               
w spotkaniach i w pracy Zespołu Metodycznego 

Organizator Katarzyna Stępień, kstepien@wckp.lodz.pl 
 

95.  
Temat Jak zmotywować uczniów do uczenia się języka rosyjskiego? 

Adresaci zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego 
Rodzaj formy warsztaty i spotkania Zespołu Metodycznego 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji luty – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Przedstawienie pomysłów na ciekawe lekcje języka rosyjskiego  
(lekcje z wykorzystaniem materiałów autentycznych) 

• Wyszukiwanie ciekawych materiałów autentycznych w Internecie 
i ich dydaktyzacja 

• Metoda stacji zadaniowych 
• Dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami 

spotkań 
• Wypracowanie przykładowych scenariuszy lekcji z wykorzystaniem 

przedstawionych pomysłów 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy wypracują scenariusze zajęć i przeprowadzą modelowe 
zajęcia edukacyjne. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie 
potwierdzające jego udział w warsztatach 

Organizator Katarzyna Stępień, kstepien@wckp.lodz.pl 
 

96.  
Temat Pisanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela religii 

Adresaci nauczyciele religii z wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy konsultacja grupowa 
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji 9 września 2015 r. 

Treści • Dokumenty prawne dotyczące rozwoju zawodowego nauczyciela 
• Tworzenie projektów planów  

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 
Organizator Irena Wolska, wolska.i@interia.pl, 694 687 867 
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97.  

Temat 
Przygotowanie uczniów do przyjęcia sakramentu spowiedzi  
i komunii św. w świetle nowej podstawy programowej 

Adresaci nauczyciele religii ze szkół podstawowych 
Rodzaj formy konsultacja grupowa 
Liczba godzin  5 

Planowany termin realizacji 23 września 2015 r. 

Treści 
• Założenia nowej podstawy programowej 
• Specyfika pracy z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych 
• Współpraca z parafią 

Informacje dodatkowe 
Współpraca: doradcy metodyczni, Wydział Katechetyczny Kurii 
Metropolitalnej 

Organizator Irena Wolska, wolska.i@interia.pl, 694 687 867 
 

98.  

Temat 
Zastosowanie dramy na katechezie. Wykorzystanie opowieści Bruna 
Ferrero 

Adresaci nauczyciele religii 
Rodzaj formy warsztaty i przedstawienia 
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji 
warsztaty: październik 2015 r.  
przedstawienia: marzec/kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Drama jako metoda kształcenia 
• Przekształcanie tekstów literackich na potrzeby przedstawień 

dramowych 
• Tworzenie konspektów zajęć z wykorzystaniem opowiadań Bruno 

Ferrero 

Informacje dodatkowe 

Celem konsultacji jest m.in. adaptacja tekstów opowiadań Bruno Ferrero 
na potrzeby szkolnych przedstawień. Planowane jest opublikowanie 
opracowanych scenariuszy, a także prezentacja przedstawień                       
w wykonaniu uczniów  

Organizator Irena Wolska, wolska.i@interia.pl, 694 687 867 
 

99.  
Temat Jak radzić sobie z agresją? 

Adresaci nauczyciele religii 
Rodzaj formy warsztaty  
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji luty 2016 r. 

Treści 

• Agresywne postawy i ich wyrażanie 
• Sposoby konstruktywnego radzenia sobie ze złością i agresją 
• Budowanie poczucia własnej wartości 
• Pokojowe rozwiązywanie konfliktów  

Informacje dodatkowe 
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów 
oraz materiały przygotowane przez prowadzącą 

Organizator Irena Wolska, wolska.i@interia.pl, 694 687 867 
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100.  
Temat Chwalimy Boga śpiewem 

Adresaci nauczyciele tworzący Zespół Metodyczny ds. Edukacji Religijnej 
Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 
Liczba godzin  32 (8x4) 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. (raz w miesiącu) 

Treści 
• Oprawa liturgiczna uroczystości religijnych 
• Nauka pieśni i piosenek 
• Przygotowanie przedstawień o charakterze religijnym 

Informacje dodatkowe 

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć nauczyciele zainteresowani 
doskonaleniem umiejętności śpiewaczych i recytatorskich. Wszyscy 
otrzymają zaświadczenia podczas spotkania podsumowującego 
całoroczną pracę Zespołu 

Organizator Irena Wolska, wolska.i@interia.pl, 694 687 867 
 

101.  
Temat Program PowerPoint w pracy katechety – ilustracja cudów Jezusa 

Adresaci nauczyciele religii z wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy warsztaty  
Liczba godzin 10  

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. 

Treści • Zasady tworzenia prezentacji PowerPoint 
• Przygotowanie banku prezentacji  

Informacje dodatkowe 
Konsultacje grupowe będą prowadzone w pracowni internetowej Szkoły 
Podstawowej nr 41 w Łodzi. Na zajęcia należy przynieść tekst Pisma św. 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie 

Organizator Irena Wolska, wolska.i@interia.pl, 694 687 867 
 

102.  
Temat Ludzie wiary w Ewangelii św. Marka 

Adresaci nauczyciele religii 
Rodzaj formy konsultacja grupowa 
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji maj 2016 r. 

Treści 
• Przypomnienie przesłania Ewangelii św. Marka 
• Cuda Jezusa 
• Ciekawe metody pracy na katechezie 

Informacje dodatkowe 
Współpraca: doradcy metodyczni, Wydział Katechetyczny Kurii 
Metropolitalnej 

Organizator Irena Wolska, wolska.i@interia.pl, 694 687 867 
 

103.  

Temat Aktywizacja młodzieży szkolnej do roli wolontariuszy podczas 
Światowych Dni Młodzieży 

Adresaci nauczyciele religii 
Rodzaj formy seminarium 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. 
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Treści 

• Światowe Dni Młodzieży jako „atrakcyjna” propozycja formacji 
duchowej dla młodzieży  

• Prezentacja działań podejmowanych na terenie Archidiecezji 
Łódzkiej w okresie poprzedzającym spotkanie w Krakowie 

• Ukazanie możliwości włączenia się uczniów do przygotowania 
Światowych Dni Młodzieży 

Informacje dodatkowe Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ich udział 
w seminarium 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl, 691 373 585  
 

104.  
Temat Wychowawcze i duszpasterskie aspekty katechezy bierzmowanych 

Adresaci nauczyciele religii 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji  październik 2015 r. 

Treści 

• Katecheta jako świadek wiary dla swoich uczniów 
• Prezentacja metod odnajdywania Ducha Świętego w Piśmie Świętym 

i Kościele 
• Sposoby budowania owocnej współpracy nauczyciela z księdzem 

proboszczem 
• Formy pozaszkolnego przygotowania do sakramentu bierzmowania 
• Liturgia sakramentu bierzmowania 
• Prezentacja metod przydatnych w umacnianiu w uczniu 

samodyscypliny na czas „po bierzmowaniu” 
Informacje dodatkowe Współpraca: ks. Marcin Wojtasik 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl, 691 373 585  
 

105.  
Temat III Archidiecezjalny Turniej Tenisa Stołowego Sport drogą do Boga 

Adresaci uczniowie szkół podstawowych z terenu Archidiecezji Łódzkiej 
Rodzaj formy inne 
Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. 

Treści 

• Popularyzowanie idei miłości do każdego człowieka jako bliźniego 
• Sport jako „szkoła cnót” 
• Przestrzegania zasady „fair play” 
• Popularyzacja tenisa stołowego wśród uczniów szkół podstawowych 

jako zdrowej i atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego 
• Warunki sprzyjające nawiązaniu współpracy katechetów i nauczycieli 

wychowania fizycznego 

Informacje dodatkowe 

Współpraca: ks. Michał Pietrasik 
Informacje na temat III Archidiecezjalnego Konkursu Tenisa Stołowego 
będą zamieszczane na stronie Wydziału Katechetycznego Kurii 
Metropolitalnej w Łodzi  
http://archidiecezja.lodz.pl/~katechein/ w zakładce konkursy 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl, 691 373 585  
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106.  

Temat Prezi (program do tworzenia prezentacji multimedialnych) – 
wykorzystanie w pracy katechety 

Adresaci nauczyciele religii 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. 

Treści 

• Korzyści płynące z posługiwania się programem Prezi  
• Prezentacja narzędzi dostępnych w programie Prezi 
• Praktyczne sposoby przygotowania prezentacji multimedialnej przy 

użyciu programu Prezi 
• Opracowanie pomocy dydaktycznych nauczyciela religii przy użyciu 

programu Prezi 

Informacje dodatkowe Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ich udział 
w warsztatach 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl, 691 373 585  
 

107.  
Temat Integracja środowisk wychowawczych w katechezie 

Adresaci nauczyciele religii 
Rodzaj formy seminarium 
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. 

Treści 

• Cechy nauczyciela religii jako lidera uczniów 
• Zasady współpracy nauczyciela religii z dyrektorem szkoły, 

wychowawcami klas i księdzem proboszczem 
• Sposoby wypracowania jednomyślnego stanowiska w działaniach 

wychowawczych nauczyciela religii i rodziców 
• Prezentacja wybranych grup parafialnych w aspekcie realizacji 

procesu wychowawczego 

Informacje dodatkowe Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ich udział 
w seminarium 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl, 691 373 585  
 

108.  

Temat 
Osobista formacja duchowa warunkiem rozwoju powołania 
katechetycznego 

Adresaci nauczyciele religii 
Rodzaj formy seminarium 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji styczeń 2016 r. 

Treści 

• Katecheza jako misja Kościoła 
• Kryteria określające formację duchową katechetów 
• Elementy kształtujące i rozwijające duchowość katechety  
• Styl życia katechety 

Informacje dodatkowe Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymają zaświadczenie 
potwierdzające ich udział w zajęciach 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl, 691 373 585  
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109.  

Temat VI Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej Bierzmowanie 
sakramentem w drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej 

Adresaci uczniowie klas III gimnazjów z terenu Archidiecezji Łódzkiej 
Rodzaj formy inne 
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – luty 2016 r. 

Treści 

• Sposoby wzbogacania wiedzy religijnej uczniów w świetle wymagań 
programowych 

• Jak skutecznie zachęcać do lektury wybranych fragmentów 
Katechizmu Kościoła Katolickiego? 

• Jak inspirować uczniów do rozwijania osobistej relacji z Duchem 
Świętym? 

• Sakrament bierzmowania z perspektywy dojrzałego chrześcijanina 

Informacje dodatkowe 

Informacje na temat VI Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej 
będą zamieszczane na stronie Wydziału Katechetycznego Kurii 
Metropolitalnej w Łodzi  
http://archidiecezja.lodz.pl/~katechein/ w zakładce konkursy 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl, 691 373 585  
 

110.  

Temat Formacja duchowa dzieci i młodzieży poprzez różnorodne rodzaje 
zajęć pozalekcyjnych 

Adresaci nauczyciele religii 
Rodzaj formy konsultacja grupowa 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji  marzec 2016 r. 

Treści 

• Przygotowanie autokarowej pielgrzymki do miejsca kultu religijnego 
• Organizacja parafialnego dnia skupienia dla dzieci i młodzieży 

szkolnej 
• Przygotowanie programu działania koła rozwijającego 

zainteresowania uczniów 
• Przygotowanie i realizacja parafialnego wypoczynku wakacyjnego 

dzieci i młodzieży 
• Przedstawienie sposobów pozyskania sponsorów wypoczynku 

wakacyjnego 

Informacje dodatkowe Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ich udział 
w konsultacji 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl, 691 373 585  
 

111.  
Temat IX Archidiecezjalny Turniej Siatkówki Sport drogą do Boga 

Adresaci uczniowie gimnazjów z terenu Archidiecezji Łódzkiej 
Rodzaj formy turniej sportowy 
Liczba godzin 8  

Planowany termin realizacji maj 2016 r. 

Treści 

• Popularyzowanie idei miłości do każdego człowieka jako bliźniego 
• Sport jako „szkoła cnót” 
• Sposoby kształtowania postaw współdziałania w zespole 
• Przestrzeganie zasady „fair play” 
• Siatkówka jako zdrowa i atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego 

przez młodzież 
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• Komplementarne ujęcie religii i kultury fizycznej 
• Tworzenie warunków do nawiązania współpracy pomiędzy 

katechetami a nauczycielami wychowania fizycznego 

Informacje dodatkowe 

Współpraca: ks. Michał Pietrasik 
Informacje na temat IX Archidiecezjalnego Turnieju Siatkówki będą 
zamieszczane na stronie Wydziału Katechetycznego Kurii 
Metropolitalnej w Łodzi  
http://archidiecezja.lodz.pl/~katechein/ w zakładce konkursy 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl, 691 373 585  
 

112.  
Temat Grupa Tabor 

Adresaci nauczyciele religii 
Rodzaj formy spotkanie zespołu zadaniowego 
Liczba godzin 32 (8x4) 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. (raz w miesiącu) 

Treści 

• Omawianie wybranych dzieł mistrzów duchowości chrześcijańskiej 
• Przygotowanie materiałów wspierających dla nauczycieli religii 
• Projektowanie dla uczniów konkursów dotyczących poruszanej 

problematyki 
• Współpraca z przedstawicielami wybranych zakonów i instytutów 
życia konsekrowanego 

Informacje dodatkowe 
Do udziału w pracach Zespołu zaproszeni są zainteresowani nauczyciele 
z Łodzi i województwa łódzkiego. Wszyscy otrzymają zaświadczenia 
podczas spotkania podsumowującego całoroczną pracę Zespołu 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl, 691 373 585  
 

113.  

Temat Przygotowanie rodziców i ich dzieci do przyjęcia pierwszej Komunii 
świętej 

Adresaci nauczyciele religii 
Rodzaj formy konsultacja grupowa 
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. 

Treści • Ukazanie rodzicom świadectwa ich wiary 
• Wprowadzenie ucznia w tajemnice Eucharystii 

Informacje dodatkowe Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ich udział 
w konsultacji 

Organizator ks. Michał Pietrasik, ksmp@o2.pl 
 

114.  
Temat Zastosowanie technik plastycznych na lekcjach religii 

Adresaci nauczyciele religii 
Rodzaj formy seminarium 
Liczba godzin 4  

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. 

Treści • Sposoby rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia 
• Uczeń w świecie kultury i sztuki 

Informacje dodatkowe Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ich udział 
w seminarium 

Organizator ks. Michał Pietrasik, ksmp@o2.pl 
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115.  
Temat Aktywność sportowa jako ważny czynnik wychowawczy 

Adresaci nauczyciele religii i wychowania fizycznego 
Rodzaj formy konsultacja grupowa 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. 

Treści 
• Wychowanie a sport 
• Sportowe zajęcia pozalekcyjne sposób na zdrowy styl życia 
• Promocja hasła W zdrowym ciele, zdrowy duch 

Informacje dodatkowe Współpraca: Grzegorz Zwoliński – doradca metodyczny w zakresie 
religii  

Organizator ks. Michał Pietrasik, ksmp@o2.pl 
 

116.  
Temat Konkurs Biblijny Słuchać Pana  

Adresaci uczniowie gimnazjów z terenu Archidiecezji Łódzkiej i opiekujący się 
nimi nauczyciele 

Rodzaj formy inne 
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji marzec 2016 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Duchowe przesłanie wybranych Ksiąg biblijnych jako podstawa 
moralności chrześcijańskiej 

• Znaczenie indywidualnej lektury Pisma Świętego  
• Sposoby rozwijania zainteresowań uczniów wiedzą biblijną 
• Chrześcijańskie korzenie cywilizacji 
• Jak motywować szkoły do rozpoznawania i rozwijania umiejętności, 

zainteresowań i uzdolnień gimnazjalistów? 
Informacje dodatkowe Współpraca: Marek Horoszczuk (Publiczne Gimnazjum nr 22 w Łodzi) 

Organizator ks. Michał Pietrasik, ksmp@o2.pl 
 

117.  
Temat Pismo Święte w pracy z uczniem zdolnym 

Adresaci nauczyciele religii 
Rodzaj formy seminarium 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – listopad 2015 r. 

Treści • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia 
• Interpretacja Biblii 

Informacje dodatkowe Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ich udział 
w seminarium 

Organizator ks. Michał Pietrasik, ksmp@o2.pl 
 

118.  
Temat IX Archidiecezjalny Turniej Koszykówki Sport drogą do Boga 

Adresaci uczniowie gimnazjów z terenu Archidiecezji Łódzkiej 
Rodzaj formy inne 
Liczba godzin 8  

Planowany termin realizacji maj 2016 r. 

Treści 

• Sposoby kształtowania postaw współdziałania w zespole 
• Przestrzeganie zasady „fair play” 
• Koszykówka jako zdrowa i atrakcyjna forma spędzania czasu 

wolnego przez młodzież 
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• Tworzenie warunków do nawiązania współpracy pomiędzy 
katechetami a nauczycielami wychowania fizycznego  

Informacje dodatkowe Współpraca: Grzegorz Zwoliński – doradca metodyczny w zakresie 
religii 

Organizator ks. Michał Pietrasik, ksmp@o2.pl 
 

119.  
Temat Trudne sytuacje wychowawcze dotyczące uczniów 

Adresaci nauczyciele religii 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. 

Treści 
• Zasady ładu klasowego i sposoby ich ustalenia 
• Metody interwencji w przypadku naruszenia dyscypliny 
• Samowychowanie jako efekt ładu i dyscypliny 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział                    
w warsztatach 

Organizator ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl, 502 598 101  
 

120.  
Temat Psychologiczne podstawy wychowania w szkole 

Adresaci nauczyciele religii 
Rodzaj formy konsultacja grupowa 
Liczba godzin 4  

Planowany termin realizacji październik 2015 r. 

Treści 

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

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział                   
w konsultacji 

Organizator ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl, 502 598 101  
 

121.  

Temat Nowa instrukcja o przygotowaniu do sakramentu małżeństwa 
w Archidiecezji Łódzkiej w obszarze dotyczącym katechezy szkolnej 

Adresaci nauczyciele religii  
Rodzaj formy konsultacja grupowa 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji październik 2015 r.  

Treści 

• Formy przygotowań do sakramentu małżeństwa 
• Znaczenie katechezy przedślubnej 
• Ukazanie form celebracji sakramentu małżeństwa 
• Prezentacja różnych form duszpasterskich dla małżeństw  

i rodzin 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział 
w konsultacji 

Organizator ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl, 502 598 101  
 
  



50 
 

122.  
Temat XXVI Olimpiada Teologii Katolickiej  

Adresaci uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Archidiecezji Łódzkiej 
Rodzaj formy inne 
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – marzec 2016 r. 

Treści 

• Sposoby popularyzowania myśli teologicznej wśród uczniów 
• Teologia jako istota myśli Bożej 
• Jak zachęcać do pogłębiania wiedzy teologicznej? 
• Jak tworzyć warunki do nawiązania współpracy pomiędzy 

katechetami a uczniami? 

Informacje dodatkowe 
Informacje na temat Olimpiady będą zamieszczane na stronie Wydziału 
Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Łodzi  
http://archidiecezja.lodz.pl/~katechein/ w zakładce konkursy 

Organizator ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl, 502 598 101  
 

123.  
Temat Sympozjum Pastoralne Wychowanie seksualne do wspólnoty…  

Adresaci nauczyciele religii z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy konferencja 
Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. 

Treści 

• Znaczenie religii w kształtowaniu osobowości 
• Wychowanie seksualne w kontekście wychowania chrześcijańskiego 
• Realne spojrzenie na moralność seksualną 
• Płciowość jako dar i zadanie 
• Wychowanie seksualne jako wychowanie do miłości 
• Wychowanie do wspólnoty życia, wiary i miłości 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział 
w konferencji 

Organizator ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl, 502 598 101  
 

124.  
Temat Trudne sytuacje wychowawcze w klasie 

Adresaci nauczyciele religii 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. 

Treści 
• Zasady ładu klasowego i sposoby ich ustalenia 
• Metody interwencji w przypadku naruszenia dyscypliny 
• Samowychowanie jako efekt ładu i dyscypliny 

Informacje dodatkowe Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich 
udział w zajęciach 

Organizator ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl, 502 598 101  
 

125.  
Temat Problemy i wyzwania katechezy młodzieży 

Adresaci nauczyciele religii 
Rodzaj formy konsultacja grupowa 
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. 
Treści • Kryzys autorytetu i wskazania autorytetów na dziś 
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• Zagrożenia szczegółowe współczesnej młodzieży 
• Poszukiwanie nowych form oddziaływania wychowawczego 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział w konsultacji 
Organizator ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl, 502 598 101  

 
126.  

Temat Oligokatecheza – metody aktywizujące 
Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. 

Treści 

• Rola metod aktywizujących i rozwijających kreatywność  
w pracy katechetycznej z osobami z upośledzeniem umysłowym  

• Prezentacja wybranych metod i technik plastycznych, ruchowych, 
dyskusyjnych, twórczego myślenia oraz tańców integracyjnych 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział w konsultacji 
Organizator ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl, 502 598 101  

 
127.  

Temat Konkurs Filmowy Moje miejsce w kościele po bierzmowaniu dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

Adresaci uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Archidiecezji Łódzkiej 
Rodzaj formy inne  
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji luty 2016 r. 

Treści 

• Sakrament bierzmowania w perspektywie potencjalnego dojrzałego 
chrześcijanina 

• Możliwości samorealizacji po bierzmowaniu w działaniach 
parafialnych grup młodzieży 

• Sposoby wzajemnego aktywizowania się przez młodzież do stałego 
rozwoju duchowego 

• Korzyści z włączenia grup parafialnych do procesu wychowawczego 
dzieci i młodzieży 

Informacje dodatkowe 
Informacje na temat Konkursu Filmowego będą zamieszczane na stronie 
Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Łodzi  
http://archidiecezja.lodz.pl/~katechein/ w zakładce konkursy 

Organizator ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl, 502 598 101  
 

128.  
Temat Rozwój zawodowy katechety 

Adresaci nauczyciele religii 
Rodzaj formy konsultacja grupowa 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Konieczność i potrzeba ciągłego rozwoju zawodowego 
• Przepisy prawne regulujące awans zawodowy nauczyciela 
• Planowanie przez nauczyciela własnego rozwoju zawodowego 

i realizacja zaplanowanych działań 
• Przygotowanie do spotkania z komisją 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział w konsultacji 
Organizator ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl, 502 598 101  
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129.  

Temat Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny – propozycje na 
przyszłość 

Adresaci nauczyciele religii 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Założenia katechezy specjalnej 
• Terapeutyczno-rehabilitacyjny wymiar katechezy specjalnej 
• Wybrane podręczniki do katechezy osób z niepełnosprawnością 

intelektualną 
• Zasady tworzenia indywidualnych programów oraz systemów 

oceniania dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział 
w zajęciach 

Organizator ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl, 502 598 101  
 

130.  

Temat Między schematem a poszukiwaniem, czyli o nowych metodach 
i środkach dydaktycznych oraz technikach pracy katechety 

Adresaci nauczyciele religii 
Rodzaj formy konsultacja grupowa 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji maj 2016 r. 

Treści 

• Nowoczesne środki dydaktyczne przydatne w pracy katechetycznej 
• Rola urządzeń mobilnych na lekcjach religii 
• Uwarunkowania efektywnego zastosowania różnorodnych środków 

dydaktycznych w procesie kształcenia 
• Wybrane techniki nauczania-uczenia się i ich wykorzystanie  

w pracy katechetycznej 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział 
w konsultacji 

Organizator ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl, 502 598 101  
 

131.   
Temat Zespół Metodyczny Zaproś Chopina do domu 

Adresaci nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół 
zainteresowani udziałem w pracach zespołu 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – listopad 2015 r.; styczeń 2016 r., marzec 2016 r.;            
maj 2016 r. 

Treści 

• XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina 
• Konkurs List do Fryderyka Chopina 
• Współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Edukacji i Animacji Muzyki 

oraz Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w Warszawie 
• Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych 

Informacje dodatkowe 

W roku szkolnym 2015/2016 odbędzie się 5 spotkań po 4 godziny 
dydaktyczne. Pierwsze spotkanie w ostatnim tygodniu września 2015 r. 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi przy ul. Piotra 
Czajkowskiego 14 

Organizator Aldona Danielewicz-Malinowska, malinowska.aldona@gmail.com 
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132.  

Temat VI Międzyszkolny Konkurs Taneczny Poloneza czas zacząć 

Adresaci uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych (klasy IV – VI), 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konkurs 
Liczba godzin 27  

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. (3 godz.), styczeń 2016 r. (3 dni) 

Treści 

• Opracowanie regulaminu Konkursu Tanecznego Poloneza czas 
zacząć 

• Promocja konkursu w łódzkich szkołach 
• Konsultacje dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie 
• Przeprowadzenie Konkursu Tanecznego i ogłoszenie wyników 
• Ewaluacja Konkursu Tanecznego Poloneza czas zacząć 

Informacje dodatkowe 

Regulamin opublikowany zostanie na stronie ŁCDNiKP. Zgłoszenia – 
do końca grudnia 2015 r.  
Zasady: 
• Udział brać mogą zespoły liczące od 12 (24 osoby) do 24 par  

(48 osób) 
• Każda szkoła/placówka może zgłosić do konkursu jeden zespół  
• Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut 
• Organizator zapewnia scenę o wymiarach: 28,4 m / 13,6 m – sala 

gimnastyczna  
• Akompaniament muzyczny do poloneza powinien być nagrany na 

płycie CD lub MP3 z nazwą szkoły/placówki i zespołu 
Organizator Aldona Danielewicz-Malinowska, malinowska.aldona@gmail.com 

 
133.  

Temat VI Konkurs Recytatorski Mówimy Hemara 

Adresaci nauczyciele i uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konkurs 
Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r.  

Treści 

• Opracowanie regulaminu Konkursu Recytatorskiego Mówimy 
Hemara 

• Promocja konkursu w łódzkich szkołach 
• Konsultacje dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie 
• Przeprowadzenie Konkursu Mówimy Hemara 
• Ogłoszenie wyników 
• Ewaluacja Konkursu Mówimy Hemara 

Informacje dodatkowe 

Regulamin zostanie zamieszczony na stronie ŁCDNiKP. Zgłoszenia – 
do końca listopada 2015 r. Komisja będzie oceniać walory prezentacji 
artystycznej. Każdy uczestnik zaprezentuje wybrany utwór z poezji 
Mariana Hemara ze szczególnym uwzględnieniem tekstów o Lwowie 
i tekstów patriotycznych 

Organizator 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego: 
Aldona Danielewicz-Malinowska, malinowska.aldona@gmail.com 
Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty Wychowania NSZZ 
„Solidarność” Łódź - Górna, Widzew: Małgorzata Paleczek 
Fundacja Pomocy Solidarności  
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134.   
Temat VI Konkurs Recytatorski Śpiewamy Hemara 

Adresaci nauczyciele i uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konkurs 
Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. 

Treści 

• Opracowanie regulaminu Konkursu Recytatorskiego Śpiewamy 
Hemara 

• Promocja konkursu w łódzkich szkołach 
• Konsultacje dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie 
• Przeprowadzenie Konkursu Śpiewamy Hemara 
• Ogłoszenie wyników 
• Ewaluacja Konkursu Śpiewamy Hemara 

Informacje dodatkowe 

Regulamin zostanie zamieszczony na stronie ŁCDNiKP. Zgłoszenia – 
do końca listopada 2015 r.  
Komisja będzie oceniać walory prezentacji artystycznej. 
Każdy uczestnik zaprezentuje wybrany utwór wokalny powstały  
w oparciu o poezję Mariana Hemara ze szczególnym uwzględnieniem 
tekstów o Lwowie i tekstów patriotycznych 

Organizator 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego: 
Aldona Danielewicz-Malinowska, malinowska.aldona@gmail.com 
Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty Wychowania NSZZ 
„Solidarność” Łódź - Górna, Widzew: Małgorzata Paleczek 
Fundacja Pomocy Solidarności  

 
135.   

Temat Spotkania ze sztuką Instrumenty muzyczne w malarstwie 
Adresaci nauczyciele z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 
Liczba godzin 16 

Planowany termin realizacji październik 2015 r., grudzień 2015 r., luty 2016 r.,  
kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Instrumenty w sztuce 
• Zespoły muzyczne w sztuce 
• Muzyka w architekturze 
• Zespoły wykonawcze w sztuce 

Informacje dodatkowe Zajęcia odbędą się w Muzeum sztuki MS2. Prowadzić je będą – 
Agnieszka Wojciechowska-Sej oraz Aldona Danielewicz-Malinowska 

Organizator Aldona Danielewicz-Malinowska, malinowska.aldona@gmail.com 
 

136.   
Temat I Konkurs Artystyczny Psalmy w muzyce i poezji 

Adresaci nauczyciele i uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  
Rodzaj formy konkurs 
Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji kwiecień 2016 r.  

Treści 

• Opracowanie regulaminu I Konkursu Artystycznego Psalmy 
w muzyce i poezji 

• Promocja konkursu w łódzkich szkołach 
• Konsultacje dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie 
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• Przeprowadzenie I Konkursu Artystycznego Psalmy w muzyce 
i poezji i ogłoszenie wyników 

• Ewaluacja I Konkursu Artystycznego Psalmy w muzyce i poezji 

Informacje dodatkowe 

Regulamin zostanie zamieszczony na stronie ŁCDNiKP. Zgłoszenia – 
do końca lutego 2016 r.  
Komisja będzie oceniać walory prezentacji artystycznej. Każdy 
uczestnik zaprezentuje jeden utwór z wybranej kategorii 

Organizator 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego: 
Aldona Danielewicz-Malinowska, malinowska.aldona@gmail.com 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi 

 
137.   

Temat ABC fletu prostego 

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

Rodzaj formy warsztaty  
Liczba godzin 20  

Planowany termin realizacji wrzesień – listopad 2015 r. 

Treści 

• Podstawowe informacje o budowie i rodzajach fletów prostych 
• Nauka gry na instrumencie 
• Zasady wyboru repertuaru 
• Jak pracować z uczniem? 
• Flet prosty? Czy flażolet?  
• Praktyki wykonawcze i estetyka muzyki w edukacji szkolnej 

Informacje dodatkowe Zajęcia poprowadzi dr Marek Nahajowski – flecista i teoretyk muzyki 
Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 

Organizator Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego: 
Aldona Danielewicz-Malinowska, malinowska.aldona@gmail.com 

 
138.  

Temat O szkolnych konkursach umiejętnościowych prawie wszystko 

Adresaci nauczyciele – organizatorzy/koordynatorzy konkursów w szkołach 
wszystkich typów i placówkach oświatowych  

Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 16 

Planowany termin realizacji I semestr roku szkolnego 2015/2016 

Treści 

• Szkolne konkursy umiejętnościowe a szkolny system edukacji 
• Dydaktyczne i wychowawcze funkcje konkursów 
• Czynniki warunkujące powodzenie konkursu 
• Układ działań związanych z organizacją konkursu 
• Niezbędna dokumentacja konkursowa – formalna i nieformalna, 

wzory dokumentacji formalnej 
• Projektowanie, realizacja i podsumowanie konkursu, 

dokumentowanie działań konkursowych  
• Ewaluacja, rekomendacja konkursu  
• Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych związanych z organizacją 

konkursów 

Informacje dodatkowe 
Materiały opracowane przez uczestników warsztatów zostaną 
przedstawione i poddane analizie oraz korekcie podczas ostatnich zajęć 
warsztatowych 

Organizator Elżbieta Bytniewska, ebytniewska@wckp.lodz.pl, 692 553 893 
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139.  
Temat Konkursy szkolne – dokumentowanie działań konkursowych 

Adresaci nauczyciele – organizatorzy/koordynatorzy konkursów w szkołach 
wszystkich typów i placówkach oświatowych  

Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 16 

Planowany termin realizacji II semestr roku szkolnego 2015/2016 

Treści 

• Szkolne konkursy umiejętnościowe a szkolny system edukacji 
• Dydaktyczne i wychowawcze funkcje konkursów 
• Układ działań związanych z organizacją konkursu; ewaluacja, 

rekomendacja konkursu 
• Niezbędna dokumentacja konkursowa – formalna i nieformalna 
• Analiza przykładowej dokumentacji formalnej związanej 

z projektowaniem, realizacją i podsumowaniem konkursu  
• Struktura i zasady konstruowania dokumentacji konkursowej  
• Czynniki warunkujące powodzenie konkursu 
• Przykłady dobrych praktyk związanych z dokumentowaniem 

przebiegu konkursów 

Informacje dodatkowe 
Materiały opracowane przez uczestników warsztatów zostaną 
przedstawione i poddane analizie oraz korekcie podczas ostatnich zajęć 
warsztatowych  

Organizator Elżbieta Bytniewska, ebytniewska@wckp.lodz.pl, 692 553 893 
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Edukacja matematyczna, fizyczna i chemiczna 
 

140.  
Temat Organizacja pracy nauczyciela chemii 

Adresaci nauczyciele chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych  
Rodzaj formy konferencje 
Liczba godzin 3 + 3 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. 

Treści 

• Wykorzystanie analizy wyników egzaminów zewnętrznych do 
planowania i modyfikowania pracy dydaktycznej  

• Diagnozowanie potrzeb w zakresie doradztwa  
• Informacja o olimpiadzie i konkursach chemicznych 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie 
internetowej ŁCDNiKP 

Organizator Małgorzata Kozieł, mkoziel@wckp.lodz.pl 
 

141.  
Temat Przyroda w liceum ogólnokształcącym 

Adresaci nauczyciele chemii w liceum ogólnokształcącym 
Rodzaj formy seminarium 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji połowa września 2015 r. 

Treści 
Wykorzystanie dostępnej bazy materiałów dydaktycznych – scenariusze 
i inne narzędzia 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie 
internetowej ŁCDNiKP  

Organizator Małgorzata Kozieł, mkoziel@wckp.lodz.pl 
 

142.  
Temat Wskazówki do pracy z uczniem uzdolnionym 

Adresaci nauczyciele chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji II połowa października 2015 r. 

Treści 
• Organizacja i planowanie pracy z uczniem przygotowującym się do 

konkursu chemicznego  
• Kryterialne ocenianie wybranych rozwiązań zadań konkursowych  

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie 
internetowej ŁCDNiKP  

Organizator Małgorzata Kozieł, mkoziel@wckp.lodz.pl 
 

143.  

Temat Budowanie narzędzi wspierających nauczycieli w przygotowaniu 
uczniów do matury z chemii w zakresie rozszerzonym   

Adresaci nauczyciele chemii w szkołach ponadgimnazjalnych  
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji październik – listopad 2015 r. 

4 
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Treści 
• Nowa podstawa programowa - kształcenie chemiczne na poziomie 

rozszerzonym  
• Konstruowanie zadań w nowej formule 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie 
internetowej ŁCDNiKP 

Organizator Małgorzata Kozieł, mkoziel@wckp.lodz.pl 
 

144.  
Temat Zmieniająca się rola nauczyciela  

Adresaci nauczyciele chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych  
Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne, konsultacje grupowe 
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści 
• Nowe role nauczyciela w procesie kształcenia w kontekście wymagań 

podstawy programowej  
• Różne cele i formy oceniania umiejętności uczniów 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się doświadczeniami 
w zakresie omawianego tematu. 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie 
internetowej ŁCDNiKP 

Organizator Małgorzata Kozieł, mkoziel@wckp.lodz.pl 
 

145.  
Temat Konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego 

Adresaci nauczyciele chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych  
Rodzaj formy warsztaty  
Liczba godzin 5+5 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – marzec 2016 r. 

Treści 

• Tworzenie zadań różnego typu (np. wykorzystujących informację 
w formie tekstu chemicznego, badających umiejętności złożone, 
służących ocenie umiejętności praktycznych)  

• Konstruowanie kart pracy do zajęć laboratoryjnych 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają wypracowane w trakcie zajęć materiały. 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie 
internetowej ŁCDNiKP 

Organizator Małgorzata Kozieł, mkoziel@wckp.lodz.pl 
 

146.  
Temat Doświadczenia chemiczne w podstawie programowej 

Adresaci nauczyciele chemii w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych  
Rodzaj formy warsztaty, konsultacje grupowe 
Liczba godzin 10+6 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r., styczeń/luty 2016 r. 

Treści 

• Zasady prowadzenia doświadczeń zgodnie z zalecanymi warunkami 
i sposobami wynikającymi z podstawy programowej 

• Prezentacja eksperymentów z podstawy programowej  
• Wykorzystanie eksperymentu do kształtowania umiejętności 

praktycznych i pracy w grupie  
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Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają wypracowane w trakcie zajęć materiały. 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie 
internetowej ŁCDNiKP 

Organizator Małgorzata Kozieł, mkoziel@wckp.lodz.pl 
  

147.  
Temat Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

Adresaci zainteresowani nauczyciele chemii – zespół zadaniowy 
Rodzaj formy konsultacje grupowe  
Liczba godzin 40 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści 
• Opracowanie regulaminu konkursu 
• Konstruowanie zadań na eliminacje konkursowe 
• Ocena prac konkursowych 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie 
internetowej ŁCDNiKP  

Organizator Małgorzata Kozieł, mkoziel@wckp.lodz.pl 
 

148.  

Temat 
Organizacja pracy z uczniem o specjalnych i specyficznych 
potrzebach edukacyjnych 

Adresaci nauczyciele chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy konsultacje grupowe i indywidualne 
Liczba godzin 4 + według potrzeb  

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Organizacja i planowanie zajęć pozalekcyjnych  
• Metody i formy pracy z uczniem mającym trudności w nauce 

i uczniem uzdolnionym 
• Indywidualizacja kształcenia i oceniania wynikająca z opinii poradni 

pedagogiczno-psychologicznej 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie 
internetowej ŁCDNiKP  

Organizator Małgorzata Kozieł, mkoziel@wckp.lodz.pl 
 

149.  
Temat Podsumowanie działań w obszarze kształcenia chemicznego 

Adresaci nauczyciele chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy sesja 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji czerwiec 2016 r. 

Treści 
Omówienie działań nauczycieli w roku szkolnym 2015/16 i efektów ich 
pracy 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie 
internetowej ŁCDNiKP 

Organizator Małgorzata Kozieł, mkoziel@wckp.lodz.pl 
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150.  
Temat Planowanie pracy w roku szkolnym 2015/16 

Adresaci nauczyciele matematyki łódzkich szkół podstawowych 
Rodzaj formy konferencja 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. 

Treści 
• Zaplanowanie pracy zespołów metodycznych i zadaniowych  
• Informacja dotycząca sprawdzianu po klasie szóstej  
• Prezentacja oferty doskonalenia zawodowego 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 
Organizator Anna Bartos, annabe8@o2.pl 

 
151.  

Temat Ocenianie kształtujące w edukacji matematycznej 
Adresaci nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty  
Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji styczeń – marzec 2016 r. 

Treści Praktyczne zastosowanie elementów oceniania kształtującego na 
lekcjach matematyki 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa na stronie internetowej ŁCDNiKP (Szybka 
informacja). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale 
w warsztatach 

Organizator Anna Bartos, annabe8@o2.pl 
 

152.  
Temat Uczeń z dysleksją i dyskalkulią 

Adresaci nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych 
Rodzaj formy warsztaty  
Liczba godzin 16 

Planowany termin realizacji listopad – grudzień 2015 r. 

Treści • Dysleksja i dyskalkulia – co to jest?  
•  Jak pracować z uczniami z dysleksją i dyskalkulią?  

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa na stronie internetowej ŁCDNiKP (Szybka 
informacja). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale 
w warsztatach 

Organizator Anna Bartos, annabe8@o2.pl 
 

153.  
Temat Metody aktywizujące w edukacji matematycznej 

Adresaci nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych 
Rodzaj formy warsztaty, zajęcia modelowe  
Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji październik – listopad 2015 r. 

Treści Jakie metody aktywizujące można wykorzystywać na zajęciach 
matematyki? 

Informacje dodatkowe 
Szczegółowe informacje będą upowszechnione na stronie internetowej 
ŁCDNiKP i w Informatorach miesięcznych. Nauczyciele otrzymają 
zaświadczenie o udziale w warsztatach 

Organizator Anna Bartos, annabe8@o2.pl 
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154.  
Temat Wykorzystanie TIK w edukacji matematycznej 

Adresaci nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych 
Rodzaj formy warsztaty  
Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. – styczeń 2016 r. 
Treści Wykorzystanie aplikacji komputerowych na zajęciach matematyki 

Informacje dodatkowe 
Szczegółowe informacje będą upowszechnione na stronie internetowej 
ŁCDNiKP i w Informatorach miesięcznych. Nauczyciele otrzymają 
zaświadczenie o udziale w warsztatach 

Organizator Anna Bartos, annabe8@o2.pl 
 

155.  
Temat Jak przygotować ucznia do sprawdzianu szóstoklasisty?  

Adresaci nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych 
Rodzaj formy warsztaty, prezentacje dydaktyczne  
Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. 
Treści Tworzenie zestawów zadań zgodnych z wymaganiami egzaminacyjnymi  

Informacje dodatkowe Informacja szczegółowa na stronie internetowej ŁCDNiKP (Szybka 
informacja)  

Organizator Anna Bartos, annabe8@o2.pl 
 

156.  
Temat Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2015/16 

Adresaci nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych 
Rodzaj formy konferencja 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji czerwiec 2016 r. 

Treści 
• Podsumowanie pracy zespołów metodycznych  
• Analiza wyników sprawdzianu po szkole podstawowej 
• Podsumowanie XIII Konkursu Matematycznego Z Pitagorasem na Ty 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają potwierdzenia udziału 
Organizator Anna Bartos, annabe8@o2.pl 

 
157.  

Temat Zastosowanie gier edukacyjnych i techniki origami w kształtowaniu 
myślenia matematycznego 

Adresaci nauczyciele pracujący w zespołach metodycznych Uczymy się 
wzajemnie i Matematyczne origami 

Rodzaj formy spotkania zespołów metodycznych, prezentacje dydaktyczne, zajęcia 
modelowe 

Liczba godzin 20 
Planowany termin realizacji cały rok szkolny 2015/2016 

Treści • Jak wykorzystać origami do pobudzenia wyobraźni ucznia 
• Zastosowanie gier w rozwijaniu kreatywności uczniów 

Informacje dodatkowe Szczegółowe informacje będą upowszechnione na stronie internetowej 
ŁCDNiKP i w Informatorach miesięcznych 

Organizator Anna Bartos, annabe8@o2.pl 
  
  



62 
 

158.  
Temat XIII Konkurs Matematyczny Z Pitagorasem na Ty 

Adresaci nauczyciele matematyki pracujący w zespole 
Rodzaj formy konsultacje grupowe, spotkania zespołu zadaniowego 
Liczba godzin 25 

Planowany termin realizacji cały rok szkolny 2015/2016 

Treści 

• Ustalenie regulaminu konkursu  
• Konstruowanie zadań na poszczególne etapy konkursu  
• Sprawdzanie prac konkursowych 
• Organizacja podsumowania Konkursu 

Informacje dodatkowe Szczegółowe informacje będą upowszechnione na stronie internetowej 
ŁCDNiKP i w Informatorach miesięcznych 

Organizator Anna Bartos, annabe8@o2.pl 
 

159.  
Temat Metody pracy z uczniem zdolnym 

Adresaci nauczyciele pracujący w zespole 
Rodzaj formy konsultacje grupowe, prezentacje dydaktyczne, zajęcia modelowe 
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji listopad – grudzień 2015 r. 

Treści 
• Jak rozpoznać ucznia zdolnego? 
• Jak pracować z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki? 
• Jak przygotować ucznia do konkursu matematycznego? 

Informacje dodatkowe Szczegółowe informacje będą upowszechnione na stronie internetowej 
ŁCDNiKP i w Informatorach miesięcznych 

Organizator Anna Bartos, annabe8@o2.pl 
 

160.  

Temat 
Organizacja pracy nauczyciela matematyki w roku szkolnym 
2015/2016 

Adresaci nauczyciele matematyki w gimnazjach  
Rodzaj formy konferencja 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. 

Treści 

• Wykorzystanie analizy wyników egzaminów zewnętrznych do 
planowania i modyfikowania pracy dydaktycznej  

• Diagnozowanie potrzeb w zakresie doradztwa  
• Informacja o olimpiadzie i konkursach matematycznych 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie 
internetowej ŁCDNiKP 

Organizator Danuta Węgrowska, dwegrowska@op.pl, 600 467 171 
 

161.  
Temat Dobre praktyki w edukacji matematycznej w gimnazjum 

Adresaci nauczyciele matematyki 
Rodzaj formy seminarium 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji maj – czerwiec 2016 r. 

Treści Prezentacja efektywnych rozwiązań programowych,  organizacyjnych 
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i metodycznych stosowanych przez nauczycieli z łódzkich gimnazjów 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Artykuły prezentujące przykłady 
dobrych praktyk zostaną opublikowane w czasopiśmie Dobre praktyki 
oraz na stronie internetowej Pracowni Edukacji Matematyczno- 
Fizyczno-Chemicznej 

Organizator Danuta Węgrowska, dwegrowska@op.pl, 600 467 171 
 

162.  
Temat Wskazówki do pracy z uczniem uzdolnionym 

Adresaci nauczyciele matematyki w gimnazjach  
Rodzaj formy seminarium 
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji październik – listopad 2015 r. 

Treści 

• Oferta szkoły dla ucznia uzdolnionego matematycznie 
• Planowanie i organizacja pracy z uczniem przygotowującym się do 

konkursu matematycznego i olimpiady dla gimnazjalistów 
• Kryterialne ocenianie wybranych rozwiązań zadań konkursowych  

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie 
internetowej ŁCDNiKP  

Organizator Danuta Węgrowska, dwegrowska@op.pl, 600 467 171 
 

163.  
Temat Zadania egzaminacyjne z matematyki w gimnazjum 

Adresaci nauczyciele matematyki w gimnazjach  
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji luty – marzec 2016 r. 

Treści 
• Podstawa programowa kształcenia matematycznego 
• Typy zadań egzaminacyjnych  
• Utworzenie bazy zadań egzaminacyjnych 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie 
internetowej ŁCDNiKP 

Organizator Danuta Węgrowska, dwegrowska@op.pl, 600 467 171 
 

164.  
Temat Role nauczyciela współczesnej szkoły 

Adresaci nauczyciele matematyki w gimnazjach  
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – styczeń 2016 r. 

Treści 

• Role i zadania ucznia i nauczyciela 
• Radzenie sobie z trudnościami organizacyjnymi  
• Zarządzanie klasą 
• Monitorowanie działań własnych i ucznia oraz ocena ich 

efektywności 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie 
internetowej ŁCDNiKP 

Organizator Danuta Węgrowska, dwegrowska@op.pl, 600 467 171 
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165.  
Temat Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2016 

Adresaci 
Nauczyciele matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach 
i szkołach ponadgimnazjalnych  

Rodzaj formy konsultacje grupowe, seminarium 
Liczba godzin 50 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści 

• Tworzenie regulaminu konkursu  
• Sporządzenie bazy szkół biorących udział w konkursie  
• Udzielanie instrukcji kodowania kart odpowiedzi  
• Przygotowanie testów i kart odpowiedzi dla szkół  
• Omówienie i analiza wyników i zadań Konkursu KANGUR 2016 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie 
internetowej ŁCDNiKP 

Organizator Danuta Węgrowska, dwegrowska@op.pl, 600 467 171 
 

166.  
Temat XIV Ogólnołódzki Konkurs Matematyczne wędrówki po Łodzi 

Adresaci zainteresowani nauczyciele matematyki – zespół zadaniowy 
Rodzaj formy konsultacje grupowe, prezentacje dydaktyczne 
Liczba godzin 50 

Planowany termin realizacji 
I etap – grudzień 2015 r. 
II etap – cz. 1 pisemna styczeń 2016 r.; cz. 2 marzec/kwiecień 2016 r. 
Uroczyste podsumowanie maj/czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Opracowanie regulaminu konkursu 
• Konstruowanie zadań na eliminacje konkursowe 
• Ocena prac konkursowych 
• Ocena prezentacji multimedialnych uczniów 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie 
internetowej ŁCDNiKP  

Organizator Danuta Węgrowska, dwegrowska@op.pl, 600 467 171 
 

167.  
Temat Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej 

Adresaci nauczyciele matematyki w gimnazjum 
Rodzaj formy warsztaty, seminarium, lekcje modelowe 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści 

• Psychologiczne aspekty oceniania  
• Elementy oceniania kształtującego 
• Metody i formy pracy sprzyjające ocenianiu kształtującemu 
• Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej – tworzenie scenariuszy 

zajęć 
• Prezentacja dobrych praktyk w zakresie oceniania kształtującego 

Informacje dodatkowe 
Materiały wspierające przygotowane przez uczestników warsztatów 
zostaną opublikowane na stronie internetowej Pracowni Edukacji 
Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej  

Organizator Danuta Węgrowska, dwegrowska@op.pl, 600 467 171 
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168.  

Temat 
Podsumowanie działań w obszarze kształcenia matematycznego 
w gimnazjum 

Adresaci nauczyciele matematyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy sesja 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji czerwiec 2016 r. 

Treści 
Omówienie działań nauczycieli w roku szkolnym 2015/16 i efektów ich 
pracy 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie 
internetowej ŁCDNiKP 

Organizator Danuta Węgrowska, dwegrowska@op.pl, 600 467 171 
 

169.  
Temat Planowanie pracy w roku szkolnym 2015/2016 

Adresaci nauczyciele fizyki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy konferencja 
Liczba godzin 2 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. 

Treści 

• Wykorzystanie analizy wyników egzaminów zewnętrznych do 
planowania i modyfikowania pracy dydaktycznej 

• Diagnozowanie potrzeb w zakresie doradztwa 
• Zapoznanie nauczycieli z ofertą warsztatów i kursów  
• Informacja o konkursach fizycznych 
• Powołanie zespołów zadaniowych, metodycznych i innowacyjnych 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa na stronie internetowej ŁCDNiKP (Szybka 
informacja) 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 
  
 

170.  
Temat Fascynacja fizyką – koncepcja kształcenia wielostronnego 

Adresaci nauczyciele fizyki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – styczeń 2016 r. 

Treści 

• Indywidualizacja procesu kształcenia z fizyki i przyrody poprzez 
włączanie uczniów do tworzenia ciekawych zajęć edukacyjnych 

• Organizacja procesu dydaktycznego z wykorzystaniem metod 
i technik aktywizujących uczniów do udziału w zajęciach 

• Przygotowanie i przeprowadzenie sesji Fizyka zabawek, Fizyka 
w domowej kuchni i sesji Fizyka cząstek elementarnych 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają wypracowane w trakcie zajęć materiały 
i potwierdzenia udziału w warsztatach. 
Informacja szczegółowa na stronie internetowej ŁCDNiKP (Szybka 
informacja) 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 
 

171.  
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Temat Projekt edukacyjny Dachy Europy XIII 
Adresaci nauczyciele fizyki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy seminarium 
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – czerwiec 2016 r.  

Treści 
• Metoda projektów w praktyce szkolnej 
• Interdyscyplinarność nauk matematyczno-przyrodniczych 
• Wybitni przedstawiciele nauki  

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały wypracowane w trakcie zajęć. 
Informacja szczegółowa na stronie internetowej ŁCDNiKP (Szybka 
informacja) 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 
 

172.  
Temat Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

Adresaci nauczyciele fizyki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Opracowanie regulaminu Jubileuszowego XXV Konkursu z Fizyki 
dla uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych 

• Organizacja i planowanie pracy z uczniem przygotowującym się do 
konkursu  

• Doskonalenie umiejętności konstruowania zadań na eliminacje 
konkursowe zgodnie z ich nową typologią 

• Ocena prac konkursowych 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają wypracowane w trakcie zajęć materiały 
i potwierdzenie udziału w warsztatach. 
Informacja szczegółowa na stronie internetowej ŁCDNiKP (Szybka 
informacja) 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 
 

173.  
Temat XI Konkurs Fotograficzny 

Adresaci nauczyciele fizyki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy seminarium 
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji listopad 2014 r. – kwiecień 2015 r. 

Treści • Aparat fotograficzny narzędziem obserwacji przyrody 
• Utrwalanie uczniowskich eksperymentów fizycznych i chemicznych 

Informacje dodatkowe Informacja szczegółowa na stronie internetowej ŁCDNiKP (Szybka 
informacja) 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 
 

174.  
Temat Fizyka w doświadczeniach w szkole ponadgimnazjalnej 

Adresaci nauczyciele fizyki ze szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy konferencja 
Liczba godzin 2 

Planowany termin realizacji luty 2016 r. 
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Treści • Przyroda - nowy przedmiot w szkole ponadgimnazjalnej 
• Prezentacja przykładowych eksperymentów 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały przygotowane na konferencję. 
Informacja szczegółowa na stronie internetowej ŁCDNiKP (Szybka 
informacja). 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 
 

175.  
Temat Metoda projektu w pracy z uczniem zdolnym 

Adresaci nauczyciele fizyki ze szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Stosowanie metody projektów w liceum ogólnokształcącym 
• Przykłady nowatorskich zajęć z fizyki 
• Organizacja Projektu Edukacyjnego Dachy Europy XIII – Sławni 

fizycy i chemicy 
• Wykorzystanie aparatu fotograficznego w utrwalaniu eksperymentów 

uczniowskich  
• Organizacja XI Konkursu Fotograficznego –Fotografujemy zjawiska 

fizyczne i przemiany chemiczne 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają wypracowane w trakcie zajęć materiały 
i potwierdzenie udziału w warsztatach. 
Informacja szczegółowa na stronie internetowej ŁCDNiKP (Szybka 
informacja) 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 
 

176.  
Temat XX Sesja Naukowa z Fizyki 

Adresaci nauczyciele fizyki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy sesja 
Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 
• CERN największe na świecie laboratorium fizyki cząstek 

elementarnych 
• Fizyka kwantowa czy fizyka klasyczna Przebacz mi Newtonie 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają wypracowane w trakcie zajęć materiały. 
Informacja szczegółowa na stronie internetowej ŁCDNiKP (Szybka 
informacja) 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 
 

177.  
Temat Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2015/2016 

Adresaci nauczyciele fizyki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy konferencja 
Liczba godzin 2 

Planowany termin realizacji czerwiec 2016 r. 

Treści 
• Omówienie przebiegu prac związanych z WKPzF, XXV Konkursem 

Fizycznym, XI Konkursem Fotograficznym i projektem Dachy 
Europy XIII 



68 
 

• Diagnoza potrzeb edukacyjnych i przedstawienie propozycji 
warsztatów z fizyki w roku szkolnym 2016/2017 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały przygotowane na konferencję. 
Informacja szczegółowa na stronie internetowej ŁCDNiKP (Szybka 
informacja) 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 
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Edukacja przyrodnicza i prozdrowotna 
 

178.  
Temat Przyroda w praktyce, czyli sposób na inspirującą lekcję 

Adresaci nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych 
Rodzaj formy konferencja 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. 

Treści 
• Prezentacja dobrych praktyk w zakresie edukacji przyrodniczej 

i ekologicznej 
• Zasady współpracy z doradcą metodycznym w roku szkolnym 2015/2016 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 
Organizator Anna Romańska, anna.romanska@epf.pl, 608 521 999 

 
179.  

Temat Metoda WebQuest w edukacji przyrodniczej 
Adresaci nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji październik – listopad 2015 r. 

Treści 
• Tworzenie WebQuestów i ich zastosowanie w procesie kształcenia  
• Przygotowanie do realizacji WebQuestu z uczniami 
• Metodyka pracy dydaktycznej z WebQuestem  

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 
Organizator Anna Romańska, anna.romanska@epf.pl, 608 521 999 

  
180.  

Temat Przyrodnicze zajęcia terenowe 
Adresaci nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji październik 2015 r., kwiecień – maj 2016 r. 

Treści 

• Rola bezpośrednich obserwacji przyrodniczych w procesie kształcenia 
• Planowanie zajęć terenowych  
• Ćwiczenia i zadania przyrodnicze do wykorzystania podczas zajęć 

terenowych 
Informacje dodatkowe Część zajęć realizowana będzie podczas warsztatów terenowych 

Organizator Anna Romańska, anna.romanska@epf.pl, 608 521 999 
 

181.  
Temat Szkolne laboratorium przyrodnicze 

Adresaci nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych 
Rodzaj formy konsultacje grupowe 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Wymiana doświadczeń dotyczących metod i form pracy opartych na 
obserwacjach i eksperymentowaniu 

• Prezentacja programów przyrodniczo-ekologicznych realizowanych 
w szkołach w ramach projektów „Moja wymarzona Ekopacownia” 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 
Organizator Anna Romańska, anna.romanska@epf.pl, 608 521 999 

5 
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182.  

Temat Jak pracować bez zeszytu ćwiczeń? 
Adresaci nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – luty 2016 r. 

Treści 

• Alternatywne rozwiązania dydaktyczne służące poznawaniu 
i utrwalaniu treści edukacyjnych 

• Prezentacja zasobów edukacyjnych gotowych do wykorzystania 
podczas zajęć przyrodniczych 

• Tworzenie własnych materiałów i pomocy edukacyjnych 
Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 

Organizator Anna Romańska, anna.romanska@epf.pl, 608 521 999 
 

183.  
Temat Nowe technologie w edukacji przyrodniczej 

Adresaci nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych 
Rodzaj formy konsultacje grupowe 
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji styczeń – marzec 2016 r. 

Treści 
• Prezentacja darmowych narzędzi internetowych wspierających proces 

kształcenia przyrody 
• Tworzenie własnych interaktywnych zasobów edukacyjnych 

Informacje dodatkowe Spotkania odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 130 w Łodzi 
Organizator Anna Romańska, anna.romanska@epf.pl, 608 521 999 

 
184.  

Temat Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
Adresaci nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Problemy i trudności w nauce przyrody występujące u uczniów z dysleksją 
• Praca z uczniem z ADHD i zespołem Aspergera na lekcjach przyrody 
• Co jest niezbędne podczas budowania indywidualnego planu pracy 

z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? 
Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 

Organizator Anna Romańska, anna.romanska@epf.pl, 608 521 999 
 

185.  
Temat Innowacje pedagogiczne w edukacji 

Adresaci nauczyciele ze szkół podstawowych 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji marzec 2016 r. 

Treści 
• Cechy działalności edukacyjnej 
• Rodzaje innowacji pedagogicznych 
• Procedury tworzenia innowacji pedagogicznych 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 
Organizator Anna Romańska, anna.romanska@epf.pl, 608 521 999 
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186.  

Temat Ocenianie wspierające rozwój ucznia 
Adresaci nauczyciele przyrody szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji październik – grudzień 2015 r. 

Treści 

• Ocena sumująca a ocena kształtująca 
• Rola informacji zwrotnej w procesie kształcenia 
• Elementy oceniania kształtującego  
• Modyfikacja przedmiotowych systemów oceniania z przyrody 

w kontekście nowych uregulowań prawnych 
Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 

Organizator Anna Romańska, anna.romanska@epf.pl, 608 521 999 
 

187.  
Temat Kreatywnie na lekcjach przyrody 

Adresaci nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych 
Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 
Liczba godzin 2 

Planowany termin realizacji marzec 2016 r. 
Treści Zastosowanie metod rozwijających kreatywność uczących się 

Informacje dodatkowe Zajęcia planowane na godziny przedpołudniowe 
Organizator Anna Romańska, anna.romanska@epf.pl, 608 521 999 

 
188.  

Temat Interdyscyplinarny projekt edukacyjny 
Adresaci nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. 

Treści Wykorzystanie metody WebQuest w realizacji szkolnego projektu 
edukacyjnego 

Informacje dodatkowe Zajęcia planowane na godziny przedpołudniowe w Szkole Podstawowej 
nr 130 w Łodzi 

Organizator Anna Romańska, anna.romanska@epf.pl, 608 521 999 
 

189.  
Temat Ocenianie kształtujące na lekcjach przyrody 

Adresaci nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych 
Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 
Liczba godzin 2 

Planowany termin realizacji luty 2016 r. 

Treści Prezentacja lekcji przyrody z wykorzystaniem elementów oceniania 
kształtującego  

Informacje dodatkowe Zajęcia planowane na godziny przedpołudniowe w Szkole Podstawowej 
nr 130 w Łodzi 

Organizator Anna Romańska, anna.romanska@epf.pl, 608 521 999 
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190.  

Temat Planowanie i organizacja warsztatu pracy nauczycieli biologii 
w roku szkolnym 2015/2016 

Adresaci nauczyciele biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy konferencja  
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. 

Treści 

• Realizacja podstawy programowej w świetle wymagań 
egzaminacyjnych 

• Analiza wyników egzaminów zewnętrznych i ich wykorzystanie 
w organizacji pracy nauczyciela 

• Praca z uczniem o zainteresowaniach biologicznych (konkursy 
i olimpiady uczniowskie) 

• Formy doradztwa i doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 
2015/2016 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały z konferencji oraz zaświadczenia 
Organizator Jacek Pachelski, jpachelski@op.pl, 600 557 254 

 
191.  

Temat Pozaszkolne formy edukacji biologicznej 
Adresaci nauczyciele biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. 

Treści 

• Zalecane warunki i formy realizacji podstawy programowej do 
biologii 

• Formy pracy z uczniami w terenie 
• Wykorzystanie zasobów muzeów przyrodniczych oraz żywych 

zasobów przyrody w edukacji biologicznej 

Informacje dodatkowe Zajęcia zostaną zorganizowane we współpracy Łódzkim Ogrodem 
Zoologicznym 

Organizator Jacek Pachelski, jpachelski@op.pl, 600 557 254 
 

192.  
Temat Jak pracować z uczniem zdającym maturę z biologii? 

Adresaci nauczyciele biologii w szkołach ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji listopad – grudzień 2015 r. 

Treści 

• Analiza wyników maturalnych z biologii 
• Rodzaje zadań maturalnych  
• Etapy konstruowania zadań badających czynności złożone uczniów 
• Skonstruowanie arkusza matury próbnej z uwzględnieniem wymagań 

ogólnych i szczegółowych opisanych w podstawie programowej  

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały wypracowane podczas warsztatów oraz 
zaświadczenia. Koszt udziału 20 PLN 

Organizator Jacek Pachelski, jpachelski@op.pl, 600 557 254 
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193.  
Temat Fizjologia roślin – metodologia badawcza  

Adresaci nauczyciele biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji styczeń – luty 2016 r. 

Treści 

• Fizjologia roślin w podstawie programowej 
• Eksperymenty z fizjologii roślin, jako sposób na rozwijanie 

zainteresowań uczniów  
• Metodologia badawcza w fizjologii roślin 
• Przygotowywanie eksperymentów oraz konstruowanie kart pracy 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały wypracowane podczas warsztatów oraz 
zaświadczenia. Koszt udziału 15 PLN 

Organizator Jacek Pachelski, jpachelski@op.pl, 600 557 254 
 

194.  
Temat Strategie i metody kształcenia w edukacji biologicznej 

Adresaci nauczyciele biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji marzec – kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Strategie w edukacji biologicznej 
• Metody i techniki wpływające na proces uczenia się 
• Zastosowanie metod synektycznych na lekcjach biologii 
• Nauczyciel, jako organizator procesu samodzielnego uczenia się 
• Prezentacja modelowych zajęć edukacyjnych 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały wypracowane podczas warsztatów oraz 
zaświadczenia. Koszt udziału 15 PLN 

Organizator Jacek Pachelski, jpachelski@op.pl, 600 557 254 
 

195.  
Temat Edukacja geograficzna w świetle wyzwań XXI wieku 

Adresaci nauczyciele geografii III i IV etapu edukacyjnego 
Rodzaj formy warsztaty, konsultacje grupowe, prezentacje dydaktyczne 
Liczba godzin 20+15+4 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Pokolenie Z na zajęciach z geografii 
• E-learning w edukacji geograficznej. Konstruowanie 

multimedialnych materiałów dydaktycznych 
• Multimedia narzędziem nauczyciela geografii 
• WebQuest jako rodzaj metody projektów zorientowanej  

na uczniowskie badania w oparciu o instrukcję umieszczoną na 
stronie internetowej 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz wypracowane materiały 
(w formie elektronicznej)  

Organizator Ewa Wilczyńska, emm.wilczynska@gmail.com, 604 841 977 
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196.  
Temat Planowanie i organizacja pracy nauczyciela geografii 

Adresaci nauczyciele geografii III i IV etapu edukacyjnego 

Rodzaj formy konferencje, warsztaty, konsultacje grupowe, seminarium, modelowe 
zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 3+25+15+4+4 
Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – kwiecień 2016 r.  

Treści 

• Budowanie narzędzi służących diagnozie poziomu wiedzy  
i umiejętności geograficznych w kontekście dostosowania programów 
kształcenia do potrzeb i możliwości ucznia  

• Najbliższe otoczenie terenem badań i doświadczeń 
• Nowe typy zadań na egzaminie maturalnym – sposoby ich 

konstruowania i oceniania 
• Kreatywna edukacja geograficzna. Nowoczesne rozwiązania 

metodyczne na zajęciach z geografii 
• Ocenianie wspierające rozwój ucznia 
• Metoda projektów jako wiodący sposób pracy ucznia  

na przyrodniczych zajęciach edukacyjnych 
• Nowoczesne metody pracy na lekcjach powtórzeniowych 
• Realizacja zajęć z przyrody przez nauczyciela geografii  

na IV etapie edukacyjnym – wymiana doświadczeń 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz wypracowane materiały 
(w formie elektronicznej)  

Organizator Ewa Wilczyńska, emm.wilczynska@gmail.com, 604 841 977 
 

197.  

Temat 
Planowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych na geograficznych zajęciach edukacyjnych 
w gimnazjum 

Adresaci nauczyciele geografii III etapu edukacyjnego i zainteresowani 
nauczyciele IV etapu edukacyjnego 

Rodzaj formy warsztaty, konsultacje grupowe, spotkania zespołów zadaniowych 
Liczba godzin 5+20+30 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – maj 2016 r.  

Treści 

• Konstruktywizm w edukacji geograficznej – sposoby wzmacniania 
uczniowskiego zaangażowania 

• Model pracy z uczniem zdolnym w gimnazjum 
• Planowanie, organizacja i ewaluacja geograficznych zajęć 

pozalekcyjnych 
• Rola konkursów geograficznych i olimpiad w kształtowaniu 

odpowiedzialności ucznia za własny rozwój 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz wypracowane materiały 
(w formie elektronicznej)  

Organizator Ewa Wilczyńska, emm.wilczynska@gmail.com, 604 841 977 
 

198.  

Temat Rozwiązania organizacyjno-metodyczne w zakresie różnorodnych 
form aktywności fizycznej 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych 
Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – marzec 2016 r.  
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Treści 

• Dostosowanie metod pracy do celów lekcji i możliwości uczniów  
• Środki dydaktyczne stymulujące aktywność uczniów 
• Sytuacje edukacyjne ukierunkowane na wymagania podstawy 

programowej 
Informacje dodatkowe Zajęcia będą organizowane we współpracy z nauczycielami 

Organizator Ewa Sprawka, sprawkae@wp.pl, 698 310 203 
 

199.  

Temat 
Wpływ ruchu na proces uczenia się – przygotowanie nauczycieli 
wychowania fizycznego do wspierania uczniów ze specyficznymi 
problemami w uczeniu się 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. 

Treści 

• Podstawy rozwoju sensorycznego i motorycznego człowieka 
• Ruch i jego znaczenie dla rozwoju mózgu 
• Symptomy opóźnienia neurorozwojowego oraz ich wpływ na 

globalne funkcjonowanie dziecka 
• Charakterystyka wybranych odruchów i skutków ich przetrwania 
• Kreowanie środowiska rozwoju a ruchowe aktywizowanie uczniów 

Informacje dodatkowe Zajęcia będą zorganizowane we współpracy z Jolantą Kałużną – 
konsultantem w pracowni Wychowania i Profilaktyki w ŁCDNiKP 

Organizator Ewa Sprawka, sprawkae@wp.pl, 698 310 203 
 

200.  

Temat 
Ocenianie jako proces wspierania i motywowania ucznia 
w działaniach na rzecz własnego rozwoju 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. 

Treści 
• Uwarunkowania prawne dotyczące procesu oceniania 
• Wymagania w podstawie programowej a osiągnięcia ucznia 
• Konstruowanie zasad oceniania z wychowania fizycznego 

Informacje dodatkowe Zajęcia kierowane przede wszystkim do liderów zespołów przedmiotowych 
Organizator Ewa Sprawka, sprawkae@wp.pl, 698 310 203 

 
201.  

Temat Jak tworzymy szkołę promującą zdrowie? 
Adresaci koordynatorzy promocji zdrowia w szkołach 

Rodzaj formy szkolenia rad pedagogicznych 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji wg zgłoszeń 

Treści 

• Geneza programu Szkoła Promująca Zdrowie 
• Metodologia programu 
• System certyfikowania szkół 
• Przykłady dobrych praktyk 

Informacje dodatkowe Szkolenie kierowane jest do szkół ubiegających się o przystąpienie do 
Sieci Szkół Promujących Zdrowie 

Organizator Ewa Sprawka, sprawkae@wp.pl, 698 310 203 
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202.  

Temat 
Kształtowanie umiejętności społecznych: komunikacja, asertywność, 
zarządzanie emocjami i procesem grupowym  

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji styczeń 2016 r. 

Treści 

• Komunikacja werbalna i niewerbalna 
• Komunikaty asertywne 
• Przebieg procesu grupowego i zarządzanie nim 
• Emocje – rozpoznawanie i zarządzanie emocjami własnymi i grupy 

Informacje dodatkowe Zajęcia będą zorganizowane we współpracy z Jolantą Kałużną – 
konsultantem w pracowni Wychowania i Profilaktyki w ŁCDNiKP  

Organizator Ewa Sprawka, sprawkae@wp.pl, 698 310 203 
 

203.   

Temat Zajęcia ruchowe na lekcjach wychowania fizycznego 
z wykorzystaniem metod stymulujących aktywność uczniów  

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego z wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne, konsultacje grupowe, warsztaty 
Liczba godzin 12+4+4 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści 

• Rozwiązania metodyczne stosowane w procesie kształtowania 
podstawowych umiejętności technicznych 

• Prezentacja specjalistycznych ćwiczeń z wykorzystaniem 
standardowego sprzętu sportowego 

Informacje dodatkowe Nauczyciele opracują materiały metodyczne 
Organizator Maciej Matczak, matczak@toya.net.pl, 605 200 006 

 
204.  

Temat Ocenianie a podstawa programowa kształcenia ogólnego 
z wychowania fizycznego – II etap kształcenia 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych 
Rodzaj formy konferencja, warsztaty, modelowe zajęcia edukacyjne 
Liczba godzin 4+6+4 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Podstawa programowa kształcenia ogólnego z wychowania 
fizycznego w praktyce szkolnej  

• Ocenianie osiągnięć uczniów na zajęciach wychowania fizycznego 
• Sposoby uatrakcyjnienia lekcji wychowania fizycznego 
• Aktywizujące metody i formy pracy z dziećmi 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają materiały dydaktyczne i zaświadczenia  
o uczestnictwie 

Organizator Maciej Matczak, matczak@toya.net.pl, 605 200 006 
 

205.  

Temat Zajęcia do wyboru, ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne 
niwelujące wady postawy wśród dzieci 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych 
Rodzaj formy warsztaty, konsultacje indywidualne, modelowe zajęcia edukacyjne 
Liczba godzin 3+4+4 
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Planowany termin realizacji październik 2015 r.– czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Zasady doboru ćwiczeń, korygujące wady postawy w szczególności 
kręgosłupa 

• Zastosowanie ćwiczeń w trakcie każdych zajęć 
• Działania profilaktyczne niwelujące szkodliwość siedzącego trybu 
życia 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają materiały dydaktyczne i zaświadczenia  
o uczestnictwie 

Organizator Maciej Matczak, matczak@toya.net.pl, 605 200 006 
 

206.   

Temat Metoda projektu na zajęciach z edukacji zdrowia na II etapie 
edukacyjnym wynikająca z podstawy programowej 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych 
Rodzaj formy konferencja, modelowe zajęcia edukacyjne, warsztaty 
Liczba godzin 4+3+3 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści 

• Edukacja prozdrowotna w wychowaniu fizycznym  
• Poprawa postawy ciała poprzez zastosowanie ćwiczeń 

wzmacniających i rozluźniających mięśnie 
• Prezentacja zajęć ruchowych w wodzie  
• Innowacyjne metody pracy z wykorzystaniem muzyki i tańca 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie  
Organizator Maciej Matczak, matczak@toya.net.pl, 605 200 006 

 
207.   

Temat 
Wdrażanie nauczycieli do realizacji zadań wynikających z reformy 
kształcenia ogólnego – turystyka rowerowa i piesza 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych 
Rodzaj formy warsztaty, modelowe zajęcia edukacyjne 
Liczba godzin 3+6 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Propagowanie prowadzenia zajęć do wyboru (fakultatywnych) na 
świeżym powietrzu 

• Gry terenowe jako forma uzupełniająca zajęcia z wychowania 
fizycznego 

Informacje dodatkowe 

Nauczyciele opracują regulamin konkursu promującego turystykę 
rowerową i pieszą, otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w formach 
doskonalenia. Współpraca z nauczycielami Publicznych Gimnazjów: 15, 
7, 39 oraz organizacją Fenomen 

Organizator Maciej Matczak, matczak@toya.net.pl, 605 200 006 
 

208.   

Temat Aktywność fizyczna środkiem do zdrowia społecznego, 
emocjonalnego i fizycznego 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich poziomów 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne, konsultacje grupowe 
Liczba godzin 4+4 

Planowany termin realizacji październik 2015 r.– luty 2016 r. 

Treści • Rola i zadania szkoły w kształtowaniu u uczniów nawyków: 
aktywności fizycznej i zdrowego żywienia 
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• Znaczenie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania dla rozwoju 
intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają materiały dydaktyczne i zaświadczenia  
o uczestnictwie 

Organizator Maciej Matczak, matczak@toya.net.pl, 605 200 006 
 

209.   

Temat Ocenianie w zgodzie z podstawą programową i rozporządzeniem 
w sprawie oceniania w wychowaniu fizycznym  

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencja, konsultacje grupowe 
Liczba godzin 16 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. i maj 2016 r. 

Treści 

• Regulacje prawne dotyczące warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i oceniania 

• Monitorowanie i ewaluacja wdrażania podstawy programowej  
i realizacji programów kształcenia z wychowania fizycznego 
Podsumowanie konkursu dla nauczycieli Rzepa 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń i e-mailem 
Organizator Teresa Libiszewska-Gozdan, eridan8@op.pl, 505 012 332 

 
210.  

Temat Wspieranie w adaptacji do zawodu i rozwijanie własnego warsztatu 
pracy nauczyciela z krótkim stażem 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego stażyści i kontraktowi 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne, konsultacje grupowe, konsultacje 
indywidualne 

Liczba godzin 16 
Planowany termin realizacji  październik 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści 

• Umiejętność radzenia sobie na początku drogi zawodowej 
nauczyciela  

• Organizacja pracy zespołu młodych nauczycieli  
• Opracowywanie scenariuszy lekcji i monitorowanie ich realizacji 
• Bezpieczeństwo ucznia i nauczyciela na terenie obiektów sportowych 

i podczas zajęć w szkole 
• Planowanie pracy w zgodzie z nową podstawą programową 

z uwzględnieniem bloków tematycznych  
• Dokumentowanie własnej pracy nauczyciela  

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń i e-mailem 
Organizator Teresa Libiszewska-Gozdan, eridan8@op.pl, 505 012 332 

 
211.  

Temat Uczniowie bezpieczni, zdrowi, aktywni ruchowo - ocenianie ucznia 
w zgodzie z podstawą programową  

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy spotkania zespołów metodycznych, konsultacje grupowe, warsztaty 
metodyczne 

Liczba godzin 15 
Planowany termin realizacji  listopad 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści • Ustalenie harmonogramu prac 
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• Kategorie oceny w poszczególnych obszarach 
• Ocenianie ucznia w zgodzie z podstawą programową  
• Wzbudzanie zainteresowania ucznia własnym rozwojem fizycznym 

i psychicznym oraz dbałości o ten rozwój 

Informacje dodatkowe Propozycja skierowana do nauczycieli zainteresowanych 
wypracowaniem/modyfikacją zasad oceniania 

Organizator Teresa Libiszewska-Gozdan, eridan8@op.pl, 505 012 332 
 

212.  

Temat Sporty całego życia i wypoczynek – uprawianie różnych form 
rekreacji ruchowej i sportu w czasie wolnym  

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych 
i gimnazjów 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne, konsultacje grupowe, modelowe zajęcia 
edukacyjne 

Liczba godzin 30 
Planowany termin realizacji październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Diagnoza potrzeb i zainteresowań nauczycieli 
• Popularyzacja mało znanych form ruchowych 
• Sporty do wyboru w zgodzie z podstawą programową 
• Usamodzielnienie ucznia  
• Rozwijanie zainteresowań, przekonań i pozytywnych postaw ucznia 
• Dobre praktyki nauczycieli – uczenie się od innych, wzajemna 

wymiana doświadczeń i rozwiązań edukacyjnych 
Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń i e-mailem 

Organizator Teresa Libiszewska-Gozdan, eridan8@op.pl, 505 012 332 
 

213.  
Temat Organizujemy szkolne imprezy sportowe  

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego i uczniowie wszystkich etapów 
kształcenia 

Rodzaj formy warsztaty, konsultacje grupowe i inne 
Liczba godzin 40 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Szkolny Festiwal Siatkówki Plażowej Memoriał im. Pawła Gozdana 
• XI Ogólnopolski Turniej Nauczycieli Wychowania Fizycznego 
• IX Turniej Mikstów Łódzkich Szkół Ponadgimnazjalnych  
• Gry i zabawy klas I-VI – eliminacje, półfinały i finał łódzki – 

Memoriał Pawła Gozdana 
• Petanque – poznajemy zasady gry i organizację turniejów (mini 

turniej dla uczniów i nauczycieli) 
• IV Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych w sportach siłowych w ramach 

realizacji bloku tematycznego Sporty Całego Życia i Wypoczynek  
• III Międzyszkolne Mistrzostwa nauczycieli i uczniów w tenisie 

stołowym (turniej tenisa stołowego) 
Informacje dodatkowe Organizacja imprez na stałe wpisała się w szkolny sport Łodzi i Polski 

Organizator Teresa Libiszewska-Gozdan, eridan8@op.pl, 505 012 332 
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Opieka, wychowanie, profilaktyka 
 

214.   
Temat Profilaktyka zachowań ryzykownych 

Adresaci nauczyciele, wychowawcy zatrudnieni w szkołach podstawowych, 
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji styczeń – maj 2016 r. 

Treści 

• Podstawy prawne działań profilaktycznych szkoły 
• Charakterystyka zachowań ryzykownych  
• Standardy działań i skuteczne strategie w profilaktyce 
• Programy profilaktyczne – ocena, ewaluacja 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. 
Szczegółowa informacja o terminie warsztatów zostanie przekazana do 
szkół w formie Szybkiej informacji 

Organizator Jolanta Trawczyńska Markiewicz, pedagog13@op.pl,  
42 678 33 78 wew. 230  

 
215.  

Temat Mediacje – sposób na skuteczne porozumienie 

Adresaci nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy zatrudnieni w szkołach 
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – marzec 2016 r. 

Treści 

• Mediacje jako forma pomocy w porozumiewaniu się ludzi 
i rozwiązywaniu spraw spornych 

• Zasady mediacji, jej przebieg i procedury 
• Warunki stosowania mediacji w rozwiązywaniu konfliktów 
• Sesja mediacyjna - kroki mediacji na bazie wybranych sytuacji 
• Tworzenie szkolnych kół mediacyjnych  

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. 
Szczegółowa informacja o terminie warsztatów zostanie przekazana do 
szkół w formie Szybkiej informacji 

Organizator Jolanta Trawczyńska Markiewicz, pedagog13@op.pl,  
42 678 33 78 wew. 230 

 
216.  

Temat Klimat wychowawczy szkoły – pozytywna komunikacja czyli 
budowanie dobrych relacji w szkole 

Adresaci nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy zatrudnieni w szkołach 
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Czynniki wpływające na pozytywny klimat w szkole  
• Autorytet wychowawcy 
• Trudne sytuacje wychowawcze – profilaktyka i konstruktywne 

reagowanie 

6 
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Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. 
Szczegółowa informacja o terminie konsultacji zostanie przekazana do 
szkół w formie Szybkiej informacji 

Organizator Jolanta Trawczyńska Markiewicz, pedagog13@op.pl,  
42 678 33 78 wew. 230 

 
217.  

Temat Obowiązki prawne nauczyciela  

Adresaci nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy zatrudnieni w szkołach 
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy seminarium 
Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji listopad – grudzień 2015 r. 

Treści 

• Odpowiedzialność nauczyciela w zakresie realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych 
szkoły 

• Konsekwencje naruszenie zasad organizacji i porządku pracy 
• Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli 
• Prawa i obowiązki nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. W seminarium 
zaplanowano udział przedstawicieli sądu. 
Szczegółowa informacja o terminie seminarium zostanie przekazana do 
szkół w formie Szybkiej informacji 

Organizator Jolanta Trawczyńska Markiewicz, pedagog13@op.pl,  
42 678 33 78 wew. 230 

 
218.  

Temat Przeciwdziałanie agresji i przemocy 

Adresaci nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy zatrudnieni w szkołach 
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 15  

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – marzec 2016 r. 

Treści 

• Zjawisko agresji i przemocy - definicje, przyczyny i mechanizmy 
powstawania 

• Diagnoza osobistej postawy wobec agresji i przemocy 
• Kompetencje nauczyciela potrzebne do adekwatnego reagowania na 

agresję 
• Kierunki pomocy dziecku – sprawcy i ofierze przemocy 
• Mobbing – profilaktyka i interwencja 
• Interwencja kryzysowa – współpraca międzydyscyplinarna na rzecz 

przeciwdziałania przemocy 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. 
Szczegółowa informacja o terminie warsztatów zostanie przekazana do 
szkół w formie Szybkiej informacji  

Organizator Jolanta Trawczyńska Markiewicz, pedagog13@op.pl,  
42 678 33 78 wew. 230 
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219.  
Temat Uczeń agresywny w szkole 

Adresaci nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy zatrudnieni w przedszkolach 
i szkołach podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 8  

Planowany termin realizacji październik 2015 – marzec 2016 r. 

Treści 

• Czym jest agresja – przyczyny i funkcje zachowań agresywnych 
i prowokacyjnych 

• Uwarunkowania społeczne oraz biologiczne zachowań 
dysfunkcyjnych oraz prowokacyjnych uczniów 

• Efektywne reagowanie w sytuacjach problemowych: sposoby, 
metody, techniki stosowane w przypadku wystąpienia zachowań 
agresywnych i prowokacyjnych 

• Formy pomocy uczniowi agresywnemu – działania systemowe 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. 
Szczegółowa informacja o terminie warsztatów zostanie przekazana do 
szkół w formie Szybkiej informacji 

Organizator Jolanta Trawczyńska Markiewicz, pedagog13@op.pl,  
42 678 33 78 wew. 230 

 
220.  

Temat Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze 

Adresaci nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy zatrudnieni w przedszkolach 
i szkołach podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 8  

Planowany termin realizacji styczeń – kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Co znaczy że uczeń jest „trudny”? 
• Uwarunkowania prezentowanych zachowań  
• Jak radzić sobie z problematycznymi zachowaniami ucznia? 
• Kierunki pracy z uczniem sprawiającym trudności: strategie, metody, 

sposoby efektywnej komunikacji 
• Analiza własnych zasobów i ograniczeń  

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. 
Szczegółowa informacja o terminie warsztatów zostanie przekazana do 
szkół w formie Szybkiej informacji 

Organizator Jolanta Trawczyńska Markiewicz, pedagog13@op.pl,  
42 678 33 78 wew. 230 

 
221.  

Temat Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole 
Adresaci wychowawcy, pedagodzy zatrudnieni w szkołach podstawowych 

Rodzaj formy zespoły metodyczne 
Liczba godzin 20  

Planowany termin realizacji 
wrzesień 2014 r. – czerwiec 2015 r., 5 -7 spotkań w ciągu roku 
(w zależności od potrzeb). Terminy będą ustalone po konsultacji 
z uczestnikami 

Treści 

• Diagnoza potrzeb dziecka 
• Planowanie, organizowanie i dokumentowanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 
• Współpraca z instytucjami/organizacjami w zakresie wspierania 

ucznia ze SPE 
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• Szczegółowa tematyka spotkań będzie dostosowywana do potrzeb 
i oczekiwań uczestników 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. 
Szczegółowa informacja o terminie warsztatów zostanie przekazana do 
szkół w formie Szybkiej informacji 

Organizator Jolanta Trawczyńska Markiewicz, pedagog13@op.pl,  
42 678 33 78 wew. 230 

 
222.  

Temat Jak być skutecznym wychowawcą? 

Adresaci nauczyciele, wychowawcy zatrudnieni w szkołach podstawowych, 
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Rola i zadania wychowawcy klasy 
• Planowanie, dokumentowanie i ewaluacja pracy wychowawczej 

i profilaktycznej w klasie 
• Budowanie zespołu klasowego 
• Efektywna komunikacja interpersonalna 
• Klimat wychowawczy w klasie/szkole 
• Reagowanie na trudne zachowania uczniów 
• Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
• Współpraca z rodzicami 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające, wzory dokumentów, 
scenariusze, bibliografię. 
Szczegółowa informacja o terminie warsztatów zostanie przekazana do 
szkół w formie Szybkiej informacji 

Organizator Elżbieta Leśniowska, krawietz@wp.pl, 42 678 33 78 wew. 230 
 

223.  
Temat Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo w klasie? 

Adresaci nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy zatrudnieni w szkołach 
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – marzec 2016 r. 

Treści 
• Zasady współpracy z klasą 
• Komunikacja z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze 
• Metody i techniki modyfikujące trudne zachowania uczniów  

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. 
Szczegółowa informacja o terminie warsztatów zostanie przekazana do 
szkół w formie Szybkiej informacji 

Organizator Elżbieta Leśniowska, krawietz@wp.pl, 42 678 33 78 wew. 230 
 

224.  

Temat Zarządzanie kryzysem w szkole – procedury postępowania 
w sytuacjach trudnych  

Adresaci nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy zatrudnieni w szkołach 
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 8 
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Planowany termin realizacji luty – maj 2016 r. 

Treści 

• Sytuacje kryzysowe w szkole 
• Taktyki i zasady interwencji kryzysowej 
• Prawne aspekty sytuacji kryzysowej w szkole 
• Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły 
• Profilaktyka kryzysów 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. 
Szczegółowa informacja o terminie warsztatów zostanie przekazana do 
szkół w formie Szybkiej informacji 

Organizator Elżbieta Leśniowska, krawietz@wp.pl, 42 678 33 78 wew. 230 
 

225.  
Temat Prawne podstawy interwencji wychowawczych i profilaktycznych  

Adresaci nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy zatrudnieni w szkołach 
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy seminarium 
Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji październik – grudzień 2015 r. 

Treści 

• Sytuacja prawna ucznia - władza rodzicielska, opieka prawna, 
kuratela 

• Postępowanie interwencyjne wobec uczniów nieletnich i pełnoletnich 
• Przemoc w rodzinie – procedura Niebieska Karta 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. W seminarium 
zaplanowano udział przedstawicieli sądu, policji i opieki społecznej. 
Szczegółowa informacja o terminie seminarium zostanie przekazana do 
szkół w formie Szybkiej informacji 

Organizator Elżbieta Leśniowska, krawietz@wp.pl, 42 678 33 78 wew. 230 
 

226.  
Temat Reagowanie na trudne zachowania uczniów 

Adresaci nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy zatrudnieni w szkołach 
podstawowych, gimnazjach  

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 10  

Planowany termin realizacji grudzień 2015 – marzec 2016 r. 

Treści 

• Dyscyplina w klasie 
• Zachowania buntownicze, prowokacyjne i demonstracyjne uczniów – 

jak sobie z nimi radzić 
• Szkolne procedury postępowania w sytuacjach trudnych 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. 
Szczegółowa informacja o terminie warsztatów zostanie przekazana do 
szkół w formie Szybkiej informacji 

Organizator Elżbieta Leśniowska, tel. 426783378 w. 230, krawietz@wp.pl 
 

227.  
Temat Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela 

Adresaci nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy zatrudnieni w szkołach 
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 15  

Planowany termin realizacji styczeń – maj 2016 r. 
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Treści 

• Obciążenia w zawodzie nauczyciela i ich skutki 
• Konstruktywne i niekonstruktywne strategie radzenia sobie ze 

stresem i obciążeniem 
• Techniki radzenia sobie ze stresem – praktyczne ćwiczenia  
• Przyczyny i źródła wypalenia zawodowego 
• Autodiagnoza zagrożenia wypaleniem zawodowym 
• Sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym – rozwijanie 

osobistych umiejętności, metody zwiększające siły obronne 
organizmu 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. 
Szczegółowa informacja o terminie warsztatów zostanie przekazana do 
szkół w formie Szybkiej informacji  

Organizator Elżbieta Leśniowska, krawietz@wp.pl, 42 678 33 78 wew. 230 
 

228.  
Temat Warsztat pracy pedagoga  

Adresaci pedagodzy, psycholodzy o krótkim stażu pracy 
Rodzaj formy zespół metodyczny 
Liczba godzin 20  

Planowany termin realizacji cykl spotkań w ciągu całego roku; terminy będą ustalone po konsultacji 
z uczestnikami 

Treści 

• Podstawy prawne pracy pedagoga/wychowawcy 
• Dokumentacja pracy wychowawczo-profilaktycznej 
• Diagnoza pedagogiczna 
• Formy i metody pracy wychowawczej 
• Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę 

w pracy opiekuńczej, wychowawczej i profilaktycznej 
• Wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk 

Informacje dodatkowe 

Tematyka spotkań będzie dostosowywana do potrzeb i oczekiwań 
uczestników. 
Szczegółowa informacja o terminie spotkań zostanie przekazana do 
szkół w formie Szybkiej informacji 

Organizator Elżbieta Leśniowska, krawietz@wp.pl, 42 678 33 78 wew. 230 
 

229.  
Temat Doskonalenie warsztatu pracy pedagoga i psychologa szkolnego 

Adresaci pedagodzy, psycholodzy 
Rodzaj formy zespół metodyczny 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści 

• Diagnozowanie i planowanie pracy profilaktycznej 
• Współpraca z instytucjami pomocowymi w ramach działań 

wychowawczych i profilaktycznych 
• Rozwiązywanie problemów wychowawczych – wczesna profilaktyka 

zagrożeń 

Informacje dodatkowe Zespoły będą odbywać się zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami 
pedagogów i psychologów 

Organizator Joanna Gruszczyńska, gruszka.j@op.pl, 42 678 33 78  
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230.  
Temat Forum wymiany doświadczeń pedagogów i psychologów szkolnych 

Adresaci pedagodzy, psycholodzy 
Rodzaj formy konsultacje grupowe 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści 
• Cudowne i pożyteczne – znaczenie bajki w profilaktyce 
• Otyłość a funkcjonowanie ucznia w szkole 
• Problematyka uzależnień od Internetu  

Informacje dodatkowe Konsultacje grupowe prowadzone będą we współpracy ze specjalistami 
z poradni profilaktycznych 

Organizator Joanna Gruszczyńska, gruszka.j@op.pl, 42 678 33 78  
 

231.  
Temat Jak radzić sobie z konfliktem 

Adresaci pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji styczeń – marzec 2016 r. 

Treści 

• Konflikt – zagrożenie czy stan pożądany 
• Rodzaje konfliktów 
• Etapy konfliktu 
• Metody rozwiązywania konfliktów 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające warsztaty.  
Istnieje możliwość kolejnych edycji 

Organizator Joanna Gruszczyńska, gruszka.j@op.pl, 42 678 33 78 
 

232.  
Temat Potrzeby psychiczne 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji kwiecień – maj 2016 r. 

Treści 

• Pochodzenie i zróżnicowanie potrzeb 
• Styl zaspokojenia potrzeb 
• Przyczyny niezaspokojenia potrzeb 
• Skutki niezaspokojenia potrzeb 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające warsztaty.  
Istnieje możliwość kolejnych edycji 

Organizator Joanna Gruszczyńska, gruszka.j@op.pl, 42 678 33 78 
 

233.  
Temat Podejmowanie decyzji – konieczność, która może stać się sztuką 

Adresaci pedagodzy, psycholodzy, zainteresowani nauczyciele 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji luty – kwiecień 2016 r. 

Treści 
• Podejmowanie decyzji jako proces 
• Kategorie decyzji 
• Modele podejmowania decyzji 
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• Podejmowanie decyzji a rozwiązywanie problemów 
• Jak działać, żeby nie żałować wyborów 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające warsztaty. 
Istnieje możliwość kolejnych edycji 

Organizator Joanna Gruszczyńska, gruszka.j@op.pl, 42 678 33 78 
 

234.  
Temat Trening asertywności 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – marzec 2016 r. 

Treści 
• Filozofia asertywności 
• Asertywne postawy życiowe 
• Obszary asertywności 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające warsztaty. 
Istnieje możliwość kolejnych edycji 

Organizator Joanna Gruszczyńska, gruszka.j@op.pl, 42 678 33 78  
 

235.  
Temat VI Konkurs Zaradnościowy Jesteśmy Samodzielni 

Adresaci uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym  

Rodzaj formy konkurs  
Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji finał konkursu: czerwiec 2016 r. 

Treści 

Umiejętności z zakresu zaradności życiowej: samodzielne ubieranie się, 
dobór odzieży do warunków atmosferycznych, wiązanie butów, 
zapinanie kurtek, robienie zakupów, rozpoznawanie banknotów i bilonu, 
przygotowanie prostych posiłków, właściwe poruszanie się w ruchu 
ulicznym 

Informacje dodatkowe 

Konkurs organizowany w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym. 
Cele konkursu:  
• rozwijanie umiejętności samoobsługowych niezbędnych w życiu 

dorosłym 
• kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów życia 

stworzenie uczniom możliwości osiągania sukcesów 
• integrowanie dzieci i młodzieży z różnych regionów województwa 
• inspirowanie nauczycieli szkół specjalnych do wymiany 

doświadczeń w zakresie nowatorstwa pedagogicznego. 
Wszystkie informacje  zostaną umieszczone w regulaminie Konkursu 

Organizator Hanna Jastrzębska-Gzella, Magdalena Walczak SOS nr 3 
 

236.  

Temat Przegląd Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w ramach 
Międzynarodowego Biennale Spotkań Terapia i Teatr 

Adresaci uczniowie niepełnosprawni ze wszystkich etapów edukacji 
Rodzaj formy przegląd 
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji finał przeglądu: czerwiec 2016 r. 

Treści • Twórczość osób niepełnosprawnych  oraz wymiana doświadczeń 
• Prezentacja osiągnięć uczniów 
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• Wymiana doświadczeń 

Informacje dodatkowe 

Przegląd organizowany jest jednoetapowo. Zakwalifikowane zespoły 
artystyczne będą miały możliwość wystąpienia na scenie  
w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w ramach 
Międzynarodowego Biennale Spotkań Terapia i Teatr. O kwalifikacji do 
Przeglądu zadecyduje Rada Artystyczna.  
Opiekunowie zespołów zakwalifikowanych do Przeglądu proszeni są  
o kontakt z organizatorem w celu przekazania nagrań z rejestracją 
występów. Informacje o zespołach będą umieszczone w biuletynie 
Spotkań Terapia i Teatr. Planowane jest również wydanie zeszytu 
metodycznego z opisem dorobku artystycznego wszystkich zespołów.  

Organizator Hanna Jastrzębska-Gzella, kontakt: hjgzella@ład.net tel. 666 156 987 
 

237.  
Temat Mój niepełnosprawny kolega 

Adresaci uczniowie wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy zajęcia edukacyjne 
Liczba godzin 2   

Planowany termin realizacji według potrzeb cały rok  

Treści 
• Integracja klasy 
• Potrzeby uczniów niepełnosprawnych wzrokowo, słuchowo  

i intelektualnie 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia odbywać się będą na terenie zainteresowanych szkół.  
Planuje się pracę z 10 osobowymi zespołami klasowymi  
(z wykorzystaniem metody dramy) 

Organizator Hanna Jastrzębska-Gzella, kontakt: hjgzella@ład.net tel. 666 156 987 
 

238.  
Temat Mój niepełnosprawny uczeń 

Adresaci nauczyciele, wychowawcy , pedagodzy z wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy Konsultacje grupowe 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji według potrzeb cały rok  

Treści 

• Planowanie pracy edukacyjnej z ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i rewalidacyjnych uczniów 
niepełnosprawnych 

• Modelowanie wsparcia, pomocy rówieśniczej oraz współpracy 
uczniów 

• Prezentacja sprawdzonych sposobów kształtowania zachowań pro-
integracyjnych 

Informacje dodatkowe Dla uczestników konsultacji zorganizowane zostaną zajęcia z uczniami 
w ramach Szkoły Dramy 

Organizator Hanna Jastrzębska-Gzella, kontakt: hjgzella@ład.net tel. 666 156 987 
 

239.  
Temat Wychowanie do samodzielności uczniów niepełnosprawnych 

Adresaci nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy seminarium 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. 

Treści • Wychowanie i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży 
z ograniczeniami sprawnościowymi i intelektualnymi 
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• Od zależności do samodzielności 
• Od samodzielności dziecka do efektywnego pracownika  

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w seminarium 
Organizator Hanna Jastrzębska-Gzella, kontakt: hjgzella@ład.net tel. 666 156 987 

 
240.  

Temat Szkoła Dramy 
Adresaci uczniowie szkół specjalnych, klas integracyjnych  

Rodzaj formy zajęcia edukacyjne (dramowe)  
Liczba godzin 2  

Planowany termin realizacji cały rok według potrzeb szkoły 

Treści 

Propozycje tematyczne: 
− Przygody Syberyjskie Chmurki (dla klas III-VI) 
− Bezseność Jutki (dla klas III-VI) 
− Miłość Trzyma się Mocno (dla klas gimnazjalnych) 
− W Krainie Smoków (dla klas III-VI) 
− Ciepłe i Puchate (dla klas III-VI) 
− Inny (dla klas III-VI) 
− Trzy kolory (dla klas III-VI) 

Informacje dodatkowe 

Zajęcia  prowadzone metodą dramy właściwej w oparciu o teksty 
literackie.  
W zależności od tematyki odbywać się będą na terenie szkoły lub  
w innym  miejscu 

Organizator Hanna Jastrzębska-Gzella, kontakt: hjgzella@ład.net tel. 666 156 987 
 

241.  
Temat Teatr Forum  

Adresaci pedagodzy, nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy konferencja 
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji marzec 2016 r. 

Treści 
Prezentacja projektów realizowanych w gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych przez łódzkich pedagogów dramy.  
Interaktywny spektakl z udziałem nauczycieli 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziale w konferencji oraz materiały 
dydaktyczne 

Organizator Hanna Jastrzębska – Gzella, kontakt: hjgzella@ład.net tel. 666 156 987 
współpraca: Monika Tomczyk (z Łódzkiej Akademii Dramy) 
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242.  
Temat Wstęp do bajkoterapii z elementami dramaterapii  

Adresaci zainteresowani nauczyciele 
Rodzaj formy warsztaty  
Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji marzec 2016 r. 

Treści 

• Metoda Bajkoterapii 
• Rola bajki w rozwoju dziecka 
• Źródła dziecięcych lęków 
• Terapia i edukacja przez baśnie i bajki 
• Rodzaje bajek ze względu na cel 
• Praca z pacynką 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 
Organizator Hanna Jastrzębska-Gzella, kontakt: hjgzella@ład.net tel. 666 156 987 

 
243.  

Temat Wstęp do choreoterapii - tańce w psychpedagogice 
Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji kwiecień 2016 r. 

Treści 
• Możliwości wykorzystania tańca w praktyce szkolnej 
• Taniec kreatywny 
• Elementy choreoterapii i rytmikoterapii w pracy z uczniami 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 
Organizator Hanna Jastrzębska-Gzella, kontakt: hjgzella@ład.net tel. 666 156 987 

 
244.  

Temat 
Przyjaciele Zippiego – przygotowanie nauczycieli do realizacji 
międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego dla 
dzieci w wieku 5-8 lat 

Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 
Rodzaj formy warsztaty, konsultacje grupowe  
Liczba godzin 12 - warsztaty metodyczne, konsultacje – zależnie od potrzeb 

Planowany termin realizacji październik – grudzień 2015 r. 

Treści 

• Sposoby radzenia sobie z trudnościami i problemami oraz ich 
wykorzystywanie w codziennym życiu 

• Relacje dzieci z innymi ludźmi – umiejętności komunikacyjne  
i społeczne ułatwiające funkcjonowanie w grupie 

Informacje dodatkowe 

Jest to cykl 24 spotkań realizowanych w najstarszych grupach 
przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych,  
w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały edukacyjne. 
Realizator programu ma obowiązek: 

− uczestniczenia w 12 godz. szkoleń 
− przeprowadzenia 24 spotkania edukacyjne według zakupionego 

pakietu edukacyjnego 
− zorganizowania przynajmniej jednej wizyty superwizyjnej dla 

trenera programu 
− przygotowania raportu z przebiegu zajęć oraz prezentacji.  

Realizator będzie miał możliwość uczestniczenia w konsultacjach 
grupowych, warsztatach psychologicznych oraz konferencji. 
Koszt udziału dwóch nauczycieli z placówki, pracujących 
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z wykorzystaniem jednego pakietu edukacyjnego wynosi 500 PLN 

Organizator Hanna Jastrzębska-Gzella, kontakt: hjgzella@ład.net tel. 666 156 987 
Współorganizator: Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego 

 
 

245.  
Temat Drama I stopnia 

Adresaci nauczyciele i pedagodzy 
Rodzaj formy kurs 
Liczba godzin 40 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. – styczeń 2016 r. 

Treści 

Zabawy, gry i ćwiczenia przygotowujące do dramy 
Problemy w pracy z grupą podczas dramy 
Klasyfikacje działań dramowych (np. „trójkąt” Boltona) 
Techniki dramy 
Terapeutyczne właściwości dramy 
Drama jako metoda rozwoju osobowości 
Drama właściwa 
Improwizacje w dramie –zalety i wady 
Drama w rozwiązywaniu konfliktów w grupie 
Praca metodą dramy i jej efekty 

Informacje dodatkowe 

Kurs służy zapoznaniu uczestników z technikami dramowymi oraz 
rozwijaniu ekspresji w sferze werbalnej, fizycznej, a także umiejętności 
sprawnego posługiwania się technikami dramowymi. 
Koszt udziału w warsztatach: 350 PLN  

Organizator Hanna Jastrzębska-Gzella, kontakt: hjgzella@ład.net tel. 666 156 987 
 

246.  
Temat Doskonalenie warsztatu pracy pedagoga i psychologa szkolnego 

Adresaci pedagodzy, psycholodzy 
Rodzaj formy zespół metodyczny 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści 

• Diagnozowanie i planowanie pracy wychowawczej 
• Dokumentowanie działań z zakresu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej 
• Analiza przypadków zgłoszonych przez pedagogów i psychologów 

szkolnych 
• Nowe metody w pracy wychowawczej 

Informacje dodatkowe Spotkania będą odbywać się zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami 
pedagogów i psychologów 

Organizator Jolanta Kałużna, jkaluzna@wckp.lodz.pl, 42 678 33 78  
 

247.  
Temat Forum wymiany doświadczeń pedagogów i psychologów szkolnych 

Adresaci pedagodzy, psycholodzy 
Rodzaj formy konsultacje grupowe 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji styczeń 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści • Harmonijny rozwój ucznia – osiągnięcia rozwojowe na 
poszczególnych etapach 
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• Ruch i jego znaczenie dla rozwoju 
• Ruchowe aktywizowanie uczniów (ćwiczenia śródlekcyjne, taniec, 

drama, sport) 
• Kreowanie środowiska rozwoju ucznia – wspieranie rozwoju 

Informacje dodatkowe Konsultacje grupowe prowadzone będą we współpracy ze specjalistami 
z Uniwersytetu Łódzkiego, poradni psychologiczno-pedagogicznych 

Organizator Jolanta Kałużna, jkaluzna@wckp.lodz.pl, 42 678 33 78  
  

248.  
Temat Dziecko z pieczy zastępczej w szkole 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. 

Treści 

• Konsekwencje porzucenia dziecka - trauma, stres, zaburzenia 
• Adopcja, rodzicielstwo zastępcze, zastępcza opieka instytucjonalna  
• Funkcjonowanie poznawcze, społeczne i emocjonalne dziecka 

z pieczy zastępczej 
• Metody i formy pracy z dzieckiem z pieczy zastępczej  

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające warsztaty. 
Istnieje możliwość kolejnych edycji 

Organizator Jolanta Kałużna, jkaluzna@wckp.lodz.pl, 42 678 33 78   
 

249.  
Temat Trauma i stres w życiu ucznia 

Adresaci pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele 
Rodzaj formy konferencja 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji marzec 2016 r. 

Treści 

• Stres biologiczny i psychologiczny 
• Trauma wczesnodziecięca 
• PTSD – stres pourazowy 
• Sposoby pracy z dziećmi po traumie 
• Dobre praktyki 

Informacje dodatkowe Konferencja zostanie zorganizowana we współpracy Uniwersytetem 
Łódzkim, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 

Organizator Jolanta Kałużna, jkaluzna@wckp.lodz.pl, 42 678 33 78 
 

250.  
Temat Sekrety skutecznej komunikacji 

Adresaci pedagodzy, psycholodzy, zainteresowani nauczyciele 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji styczeń – marzec 2016 r. 

Treści 

• Komunikacja budująca autorytet 
• Techniki budowania i utrzymywania kontaktu 
• Systemy reprezentacji 
• Różnice w sposobie komunikowania się (emocje/logika, tempo 

wypowiedzi, efekt płci, itp.) 
• Intencja a interpretacja wypowiedzi 
• Praktyczna diagnoza barier komunikacyjnych 
• Procedura skutecznej komunikacji 
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• Skuteczne narzędzia porozumienia 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające warsztaty. 
Istnieje możliwość kolejnych edycji 

Organizator Jolanta Kałużna, jkaluzna@wckp.lodz.pl, 42 678 33 78  
 

251.  
Temat Trening antystresowy 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji kwiecień – maj 2016 r. 

Treści 

• Stres w życiu człowieka – eustres, dystres 
• Kontrola nad reakcjami fizjologicznymi, otoczeniem, nastawieniem, 

czasem 
• Style, strategie i techniki radzenia sobie ze stresem 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające warsztaty. 
Istnieje możliwość kolejnych edycji 

Organizator Jolanta Kałużna, jkaluzna@wckp.lodz.pl, 42 678 33 78  
 

252.  

Temat Doskonalenie umiejętności nauczycieli przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjów w zakresie kompetencji społecznych 

Adresaci nauczyciele, dyrektorzy wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne 
Liczba godzin 40 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Dobór form i metod organizacyjnych sprzyjających rozwojowi 
osobistemu i zawodowemu 

• Analiza własnego potencjału w oparciu o założenia współczesnej 
pedagogiki i psychologii 

Informacje dodatkowe Spotkania według potrzeb klientów. Uczestnicy trzymają zaświadczenia 
Organizator Wanda Chyrczakowska, rolka111@o2.pl, 42 678 33 78 
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Technika i wychowanie komunikacyjne 
 

253.  
Temat Edukacja przedzawodowa w szkole podstawowej i gimnazjum 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych i wychowania komunikacyjnego  
Rodzaj formy konferencja 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. 

Treści 

• Oferta edukacyjna Pracowni Edukacji Przedzawodowej 
• Badanie predyspozycji manualno-motorycznych uczniów – 

kształcenie praktyczne uczniów 
• Wewnątrzszkolne systemy orientacji i poradnictwa zawodowego 
• Prowadzenie procesu wychowania komunikacyjnego  
• Konkursy techniczne, turnieje BRD i motoryzacyjne 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenia oraz materiały wspierające 
Organizator Krzysztof Makowski, mak@wckp.lodz.pl, 42 617 04 30  

 
254.  

Temat Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć praktycznych 
w Pracowni Edukacji Przedzawodowej 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. 

Treści 

• Wprowadzenie elementów infotechniki do zajęć technicznych 
• Wykorzystanie zestawów edukacyjnych do elektrotechniki 

i mechaniki na zajęciach praktycznych dla uczniów 
• Wykorzystanie mini obrabiarek szkolnych na zajęciach technicznych 

Informacje dodatkowe 
Warsztaty odbędą się w pracowniach technicznych wykorzystywanych 
podczas zajęć z uczniami. 
Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa 

Organizator Krzysztof Makowski, mak@wckp.lodz.pl, 42 617 04 30  
 

255.  
Temat Koordynator wychowania komunikacyjnego w szkole 

Adresaci nauczyciele wychowania komunikacyjnego i zajęć technicznych 
Rodzaj formy konsultacje grupowe 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. 

Treści 

• Projektowanie pracy szkolnego koordynatora wychowania 
komunikacyjnego 

• Współpraca z instytucjami wspierającymi edukację komunikacyjną 
• Zmiany w prawie o ruchu drogowym  
• Wydawanie uprawnień do poruszania się uczniów po drogach  

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa  
Organizator Krzysztof Makowski, mak@wckp.lodz.pl, 42 617 04 30 

 
  

7 
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256.  

Temat Przygotowanie do prowadzenia elementów infotechniki na zajęciach 
technicznych 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. 

Treści 
• Zestawy dydaktyczne do infotechniki  
• Wykorzystania zestawów do prowadzenia zajęć z uczniami 
• Opracowanie materiałów dydaktycznych 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa  
Organizator Krzysztof Makowski, mak@wckp.lodz.pl, 42 617 04 30 

 
257.  

Temat Promowanie nowoczesnych metod kształcenia i nowych ról 
nauczyciela 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych  
Rodzaj formy konsultacje grupowe 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. 

Treści 
• Nowe role nauczyciela zajęć technicznych 
• Stosowanie metod aktywizujących na zajęciach technicznych 
• Konstruktywizm w praktyce szkolnej 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa 
Organizator Krzysztof Makowski, mak@wckp.lodz.pl, 42 617 04 30 

  
258.  

Temat Opracowanie zadań projektowych i testów technicznych na zajęcia 
techniczne w gimnazjum 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych  
Rodzaj formy konsultacje grupowa 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji styczeń 2016 r. 

Treści 

• Tworzenie projektów technicznych przez uczniów 
• Dobór testów i zadań obliczeniowych z różnych dziedzin techniki 
• Rozwijanie uzdolnień technicznych uczniów poprzez różnorodne 

formy pracy 
• Propagowanie konkursów i olimpiad technicznych 

Informacje dodatkowe  Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa 
Organizator Krzysztof Makowski, mak@wckp.lodz.pl, 42 617 04 30 

 
259.  

Temat Modelowe zajęcia edukacyjne z infotechniki  
Adresaci nauczyciele zajęć technicznych gimnazjów 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji luty 2016 r. 

Treści 
• Wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach technicznych 
• Montaż mechanizmów z wykorzystaniem zestawów poliwalentnych 

do infotechniki 
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• Budowa i badanie układów elektronicznych przez uczniów 
• Sterowanie układami elektronicznymi poprzez komputer 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa 
Organizator Krzysztof Makowski, mak@wckp.lodz.pl, 42 617 04 30 

 
260.  

Temat Badanie predyspozycji zawodowych uczniów 
Adresaci nauczyciele zajęć technicznych  

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji marzec 2016 r. 

Treści 

• Montaż przez uczniów elementów domowej instalacji elektrycznej 
• Obsługa miniobrabiarek szkolnych – wykonywanie elementów 

z drewna 
• Identyfikowanie predyspozycji zawodowych 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa 
Organizator Krzysztof Makowski, mak@wckp.lodz.pl, 42 617 04 30 

 
261.  

Temat XIV Konkurs Wiedzy Technicznej dla gimnazjów 
Adresaci uczniowie i nauczyciele zajęć technicznych z gimnazjów 

Rodzaj formy konkurs 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji marzec 2016 r. 

Treści • Finał konkursu (etap ogólnołódzki) – dla uczniów 
• Analiza testów zadań konkursowych przez nauczycieli 

Informacje dodatkowe 

Konkurs odbędzie się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy 
ul. Franciszkańskiej 137. W finale konkursu przewidywany jest udział 
dwóch uczniów z każdej szkoły, wyłonionych w drodze eliminacji 
szkolnych 

Organizator Krzysztof Makowski, mak@wckp.lodz.pl, 42 617 04 30 
 

262.  
Temat Analiza wyników konkursów technicznych, BRD i motoryzacyjnych 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 
Rodzaj formy konsultacje grupowe 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji maj 2016 r. 

Treści 

• Analiza ilościowa i jakościowa konkursów oraz wyników 
osiągniętych przez szkoły podstawowe i gimnazja 

• Opracowanie wniosków na przyszłość 
• Projektowanie prac wytwórczych dla uczniów 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa 
Organizator Krzysztof Makowski, mak@wckp.lodz.pl, 42 617 04 30 

 
263.  

Temat Projektowanie zestawów do zajęć praktycznych z uczniami 
Adresaci nauczyciele zajęć technicznych  

Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji czerwiec 2016 r. 



97 
 

Treści 

• Możliwość wykorzystania zestawów do zajęć praktycznych w szkole 
podstawowej i gimnazjum 

• Wykorzystanie gotowych zestawów dydaktycznych 
• Projektowanie zestawów na potrzeby własnej szkoły 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa 
Organizator Krzysztof Makowski, mak@wckp.lodz.pl, 42 617 04 30 

 
264.  

Temat Prace związane z organizacją i przebiegiem turnieju Przygoda 
z przepisami ruchu drogowego 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zainteresowani pracą w zespole 
do spraw edukacji komunikacyjne w I etapie kształcenia 

Rodzaj formy spotkania zespołów metodycznych 
Liczba godzin raz w miesiącu  

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – marzec 2016 r. 

Treści 

• Uszczegółowienie zadań zespołu 
• Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji komunikacyjnej 

w I etapie kształcenia  
• Opracowanie regulaminu turnieju 
• Praca nad zadaniami konkursowymi i kluczem odpowiedzi 
• Opracowanie kryteriów oceny zadań otwartych 

Informacje dodatkowe Spotkania zespołu dobywać się będą cyklicznie w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Łodzi 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 
 

265.  

Temat 
Po pierwsze bezpieczeństwo – edukacja komunikacyjna dzieci 
i młodzieży 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych i koordynatorzy wychowania 
komunikacyjnego 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. 

Treści 

• Wpływ przepisów ruchu drogowego na bezpieczeństwo rowerzystów  
• Zachwiania w sytuacjach trudnych na drodze 
• Wpływ farmaceutyków na bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
• Nowa rola nauczyciela wychowania komunikacyjnego  
• Nowoczesne technologie na zajęciach wychowania komunikacyjnego 

Informacje dodatkowe 
Istnieje możliwość jazdy obserwowanej po miasteczku ruchu drogowego 
– wymagany jest strój sportowy.  
Współpraca: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 filia „Motodrom” 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 
 

266.  
Temat Pomysł na lekcję – relief tkacki  

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych oraz wszyscy zainteresowani 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. 

Treści • Prezentacja podstawowych splotów tkackich i dziewiarskich 
• Tworzenie kompozycji przestrzennych z tradycyjnych surowców 
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włókienniczych i materiałów niekonwencjonalnych w tym 
odpadowych na siatkach i ramkach tkackich 

Informacje dodatkowe 
Wszystkie prace wykonane na warsztatach stają się własnością autorów. 
Planowany koszt: 10 PLN 
Współpraca: Centralne Muzeum Włókiennictwa 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 
 

267.  

Temat Konstrukcje z papieru – wykorzystanie origami w kształtowaniu 
wyobraźni przestrzennej uczniów 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych oraz wszyscy zainteresowani 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. 

Treści 

• Planowanie i organizacja efektywnych zajęć z wykorzystaniem 
elementów papieroplastyki 

• Prezentacja przykładowych projektów wytwórczych 
• Tworzenie kompozycji tematycznych 
• Propozycje zajęć z zastosowaniem elementów origami 

Informacje dodatkowe 
Podczas zajęć uczestnicy będą mieć możliwość zaprezentowania 
własnych prac wytwórczych. Nauczyciele otrzymają materiały 
wspierające oraz zaświadczenia. Współpraca: Renata Witczak 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 
 

268.  
Temat Zrób coś z niczego – warsztaty twórczej aktywności uczniów 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych, świetlic szkolnych 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. 

Treści 

• Poznanie różnych sposobów łączenia materiałów  
• Projektowanie kompozycji świątecznych z użyciem materiałów 

wtórnych oraz szyszek lub makaronu  
• Wykonanie ozdoby świątecznej na kiermasz szkolny 
• Omówienie terapeutycznej funkcji działań manualnych 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia i instrukcje do wykonywania 
wybranych kompozycji. Planowany koszt około 10 PLN 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.one.pl  
 

269.  
Temat Elektrotechnika na co dzień 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 
Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 
Liczba godzin 3 

Termin styczeń 2016 r. 

Treści 

• Wykorzystanie metod aktywizujących podczas zajęć pozalekcyjnych 
• Ćwiczenia praktyczne – konstruowanie obwodów 
• Omówienie przykładowych ćwiczeń z elektrotechniki  
• Prezentacja zestawów poliwalentnych z elektrotechniki 

Informacje dodatkowe Informacja szczegółowa na stronie internetowej ŁCDNiKP (Szybka 
informacja)  

 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.one.pl  
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270.  

Temat Pytam, badam, sprawdzam, uczę się czyli metoda projektu na 
zajęciach technicznych 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych ze szkół podstawowych 
Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji luty/marzec 2016 r. 

Treści 

• Metoda projektu jako strategia pracy z uczniem na zajęciach 
technicznych 

• Etapy pracy nad projektem  
• Rola opiekuna projektu  
• Ocenianie i dokumentowanie działań projektowych  
• Projekt edukacyjny – sposób na interdyscyplinarność kształcenia 

Informacje dodatkowe Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają zaświadczenia oraz materiały 
wspierające 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.one.pl  
 

271.  

Temat 
Jestem bezpieczny na drodze – edukacja komunikacyjna 
najmłodszych uczestników ruchu drogowego 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizujący zajęcia z wychowania 
komunikacyjnego 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji marzec 2016 r. 

Treści 

• Wychowanie komunikacyjne w podstawie programowej 
• Przegląd pomocy i programów (w tym multimedialnych) 

do wychowania komunikacyjnego 
• Nowości w przepisach ruchu drogowego 
• Współpraca szkół z instytucjami wspierającymi 
• Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji komunikacyjnej 

w I etapie kształcenia 
• Prezentacja konkursów z wychowania komunikacyjnego 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 
Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 

 
272.  

Temat Metody aktywizujące w kształceniu technicznym 
Adresaci nauczyciele techniki ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji marzec 2016 r. 

Treści 
• Przegląd wybranych metod aktywizujących 
• Propozycje zastosowania aktywizujących metod kształcenia podczas 

zajęć technicznych – wymiana doświadczeń 
Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.one.pl  
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273.  
Temat Odkryj mój talent – radość w procesie tworzenia 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych i wszyscy zainteresowani 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin dwa spotkania po 3 godz. 

Termin marzec/kwiecień 2016 r. 
Treści Tworzenie kompozycji tematycznych z wykorzystaniem gipsu  

Informacje dodatkowe 
Wszystkie prace wykonane na warsztatach stają się własnością autorów. 
Uczestniczy otrzymają materiały wspierające oraz zaświadczenia.  
Planowany koszt: 15 PLN 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.one.pl  
 

274.  
Temat Wychowanie komunikacyjne w dobrych praktykach 

Adresaci nauczyciele techniki i wychowania komunikacyjnego 
Rodzaj formy konsultacja grupowa 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji kwiecień/maj 2016 r. 

Treści 

• Działania profilaktyczne zwiększające bezpieczeństwo dzieci 
• Realizacja zadań z wychowania komunikacyjnego w praktyce 

edukacyjno-wychowawczej 
• Prezentacja konkursów, imprez szkolnych oraz scenariuszy zajęć do 

wychowania komunikacyjnego 
• Rola instytucji wspierających szkołę  

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają materiały wspierające oraz zaświadczenia. 
Wszystkie prezentowane działania będą opublikowane w kolejnym 
zeszycie „Organizacja procesu wychowania komunikacyjnego 
w łódzkich szkołach i placówkach” 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 
 

275.  
Temat Nowe technologie na zajęciach technicznych 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji maj 2016 r. 

Treści 

• Wykorzystanie zasobów on-line w pracy zespołowej  
• Projektowanie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem wolnego 

oprogramowania 
• Wykorzystanie tablicy interaktywnej podczas lekcji 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia, prace wykonane przez 
uczestników będą rozpowszechnione wśród nauczycieli łódzkich szkół 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 
 

276.  
Temat Techniki dekorowania przedmiotów – warsztaty decoupage 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych i wszyscy zainteresowani 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin dwa spotkania po 3 godz. 

Planowany termin realizacji maj/czerwiec 2016 r. 

Treści • Przygotowanie powierzchni do dekoracji  
• Omówienie zastosowanych materiałów i narzędzi  
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• Prezentacja różnych technik decoupage  
• Wykonywanie zdobień przy użyciu papieru ryżowego, papieru do 

decoupage i serwetek 
• Decoupage klasyczny z efektem spękania powierzchni 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia, nauczyciele wypracują modele 
pokazowe, które mogą wykorzystać w pracy z uczniami.  
Opłata za materiały około 15 PLN  

 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.one.pl  
 

277.  
Temat Edukacja techniczna we współczesnej szkole 

Adresaci nauczyciele techniki i wychowania komunikacyjnego 
Rodzaj formy konferencja 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Przedstawienie wybranych kierunków zmian w pracy nauczyciela 
zajęć technicznych 

• Projektowanie szkolnego systemu edukacji technicznej  
• Prezentacja ofert wydawniczych 
• Analiza działalności zespołów zadaniowych 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia a także prezentowane materiały 
w wersji elektronicznej 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 
 

278.  
Temat XIV Konkurs Wiedzy Technicznej dla Szkół Podstawowych 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych szkół podstawowych 
Rodzaj formy konsultacje grupowe 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. 

Treści • Oferta dla uczniów szkół podstawowych uzdolnionych technicznie 
• Rozwijanie uzdolnień technicznych poprzez różnorodne formy pracy 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia odbędą się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP, 
ul. Franciszkańska 137. Uczestnicy otrzymają zadania konkursowe 
z poprzednich edycji konkursu i zostaną zapoznani z regulaminem 

Organizator Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl, 604 955 001  
 

279.  
Temat Boże Narodzenie – kultywowanie tradycji twórców ludowych 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. 

Treści 
• Przygotowanie nauczycieli do kształtowania umiejętności manualno-

motorycznych uczniów – warsztaty twórcze  
• Wykorzystanie różnorodnych technik  

Informacje dodatkowe Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Rysowniczej 1/3 
Organizator Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl, 604 955 001  
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280.  
Temat Indywidualizacja w procesie kształcenia a działania techniczne 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 
Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 

Treści • Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych  
• Praca z uczniem uzdolnionym technicznie 

Informacje dodatkowe Nauczyciele wypracują materiały przydatne w pracy 
Organizator Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl, 604 955 001  

 
281.  

Temat Indywidualizacja procesu kształcenia 
Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji styczeń – luty 2016 r. 

Treści • Praca z uczniem uzdolnionym technicznie  
• Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych 

Informacje dodatkowe Zajęcia odbędą się w jednej ze szkół podstawowych 
Organizator Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl, 604 955 001 

 
282.  

Temat Wielkanoc – kultywowanie tradycji twórców ludowych 
Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji luty 2016 r. 

Treści 

• Przygotowanie nauczycieli do kształcenia umiejętności manualno-
motorycznych uczniów – warsztaty twórcze  

• Wykorzystanie różnorodnych technik rękodzieła artystycznego 
z różnorodnych materiałów 

Informacje dodatkowe Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Rysowniczej 1/3 
Organizator Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl, 604 955 001 

 
283.  

Temat XIV Konkurs Wiedzy Technicznej dla Szkół Podstawowych 
Adresaci uczniowie i nauczyciele zajęć technicznych szkół podstawowych 

Rodzaj formy inne 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji marzec 2016 r. 

Treści • Finał konkursu dla uczniów  
• Analiza testów i zadań konkursowych dla nauczycieli 

Informacje dodatkowe Zajęcia prowadzone w Pracowni Edukacji Przedzawodowej, przy 
ul. Franciszkańska 137 

Organizator Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl, 604 955 001 
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284.  
Temat Nowe role nauczyciela zajęć technicznych 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 
Rodzaj formy konferencja 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji marzec 2016 r. 

Treści • Rola metod aktywizujących w edukacji technicznej  
• Promocja dobrych praktyk edukacyjnych 

Informacje dodatkowe Zajęcia odbędą się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej, przy 
ul. Franciszkańska 137 

Organizator Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl, 604 955 001 
 

285.  
Temat Podsumowanie XIV Konkursu Wiedzy Technicznej 

Adresaci uczniowie laureaci i nauczyciele zajęć technicznych 
Rodzaj formy inne 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji maj 2016 r. 
Treści  

Informacje dodatkowe Podsumowanie odbędzie się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy 
ul. Franciszkańskiej 137 

Organizator Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl, 604 955 001 
Krzysztof Makowski, k.makowski@onet.eu, 42 617 04 30  

 
286.  

Temat Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć praktycznych 
w Pracowniach Edukacji Przedzawodowej 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji czerwiec 2016 r. 

Treści • Wykorzystanie narzędzi do obróbki drewna  
• Wykorzystanie zestawów edukacyjnych do elektrotechniki 

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

Organizator Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl, 604 955 001 
 

  



104 
 

 
 

Przedsiębiorczość, ekonomia w praktyce 
 

287.  

Temat Projekt edukacyjny w gimnazjum – przygoda z uczniami, czy 
obowiązek? 

Adresaci liderzy zespołów wdrażających metodę projektów w gimnazjach/zespoły 
wdrażające metodę projektów w gimnazjach 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne 
Liczba godzin w zależności od potrzeb  

Planowany termin realizacji w zależności od potrzeb szkół i nauczycieli 

Treści 

• Organizacja, monitorowanie i ocena projektów edukacyjnych 
• Organizacja prezentacji projektów  
• Szkolne regulaminy projektów edukacyjnych – dobre praktyki, 

wymiana doświadczeń 
Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Agnieszka Mikina, agamik09@gmail.com 
  

288.  
Temat Metoda projektów w pracy Koła Młodego Konsumenta 

Adresaci nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 143 
Rodzaj formy konsultacje grupowe 
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści 
Wykorzystanie metody projektów przy organizacji przez członków 
KMK międzyszkolnego konkursu ekonomicznego dla klas I –III 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 
Organizator Agnieszka Mikina, agamik09@gmail.com 

 
289.  

Temat Gospodarka – jak łatwo ją zrozumieć?  
Elementy tematyki ekonomicznej dla uczniów szkół podstawowych 

Adresaci nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych zainteresowani tematyką 
ekonomiczną i kształtowaniem postaw przedsiębiorczych uczniów 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 
Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – marzec 2016 r. 

Treści 

• Metody aktywizujące ze szczególnym uwzględnieniem metody 
projektów wspierające kształtowanie postaw przedsiębiorczych 
uczniów  

• Sposoby wprowadzania tematyki ekonomicznej do praktyki szkolnej 
Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Agnieszka Mikina, agamik09@gmail.com 
 
  

8 
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290.  

Temat Konkurs dla uczniów klas III szkół podstawowych „I Ty możesz 
zostać małym przedsiębiorcą” 

Adresaci 
nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych zainteresowani 
wprowadzaniem tematyki ekonomicznej i kształtowaniem postaw 
przedsiębiorczych uczniów 

Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 
Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Wykorzystanie metody projektów do zainteresowania uczniów szkół 
podstawowych tematyką ekonomiczną 

• Prezentacja konkursu ekonomicznego dla klas I-III przygotowanego 
przez członków Koła Młodego Konsumenta w Szkole Podstawowej 
nr 143  

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 
Organizator Agnieszka Mikina, agamik09@gmail.com 

 
291.  

Temat Uczeń - świadomy konsument – edukacja konsumencka w różnych 
typach szkół 

Adresaci nauczyciele różnych typów szkół zainteresowani wprowadzaniem 
tematyki ochrony praw konsumenta 

Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. 

Treści 

• Nowe uwarunkowania prawne ochrony konsumenta, co uczeń 
powinien wiedzieć jako świadomy konsument 

• Przykłady i analiza najczęstszych błędów popełnianych przez 
konsumentów 

Informacje dodatkowe Zajęcia będą prowadzone przez przedstawicieli instytucji ochrony praw 
konsumenta 

Organizator Agnieszka Mikina, agamik09@gmail.com 
 

292.  

Temat Twórcze myślenie i działanie w pracy liderów Szkolnych Ośrodków 
Kariery 

Adresaci uczniowie - liderzy Szkolnych Ośrodków Kariery 
Rodzaj formy konsultacje grupowe  
Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji marzec – maj 2016 r. 

Treści 

• Istota twórczego myślenia  
• Twórcze rozwiązywanie problemów  
• Wykorzystanie twórczego myślenia i działania w pracy Szkolnych 

Ośrodków Kariery  
Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Agnieszka Mikina, agamik09@gmail.com 
 
  



106 
 

293.  
Temat Akademia Młodego Przedsiębiorcy 

Adresaci uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani tematyką 
ekonomiczną 

Rodzaj formy edukacyjne zajęcia pozaszkolne 
Liczba godzin 2x4 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści Zakładanie małego przedsiębiorstwa, prowadzenie działalności 
gospodarczej – spotkania z przedsiębiorcami 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 
Organizator Agnieszka Mikina, agamik09@gmail.com 

 
294.  

Temat My to tak robimy – innowacyjne rozwiązania w edukacji 
ekonomicznej i przedsiębiorczości 

Adresaci nauczyciele podstaw przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej 
Rodzaj formy konsultacje grupowe, spotkania zespołu metodycznego, warsztaty 
Liczba godzin 3x4 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Metody aktywizujące ze szczególnym uwzględnieniem metody 
projektów  

• Projekty związane z zakładaniem i prowadzeniem małego 
przedsiębiorstwa  

• Gry symulacyjne – prezentacja i wymiana dobrych praktyk 
Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Agnieszka Mikina, agamik09@gmail.com 
 

295.  
Temat Metoda projektów w pracy Szkolnego Ośrodka Kariery 

Adresaci uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy warsztaty, edukacyjne zajęcia pozaszkolne 
Liczba godzin 60 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 
• Kształtowanie umiejętności kluczowych uczniów – liderów 

Szkolnych Ośrodków Kariery  
• Prezentacja projektów uczniowskich 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 
Organizator Maria Wajgner, m.wajgner@op.pl 

 
296.  

Temat Jak skutecznie zatrudnić się u pracodawcy? 
Adresaci uczniowie liderzy Szkolnych Ośrodków Kariery 

Rodzaj formy konsultacje grupowe  
Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji marzec – kwiecień 2016 r. 

Treści • Charakterystyka umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych  
• Rynek pracy  

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 
Organizator Maria Wajgner, m.wajgner@op.pl 
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297.  
Temat Konkurs na Najlepszy Szkolny Ośrodek Kariery 

Adresaci 
nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych – opiekunowie Szkolnych Ośrodków Kariery, 
doradcy zawodowi, nauczyciele przedsiębiorczości 

Rodzaj formy konsultacje indywidualne, modelowe zajęcia edukacyjne, konferencja 
Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Popularyzowanie oraz wspieranie działalności Szkolnych Ośrodków 
Kariery  

• Doskonalenie nauczycieli w zakresie zwiększania efektywności 
działań SZOK 

• Konstruowanie programów SZOK 
• Opracowanie i upowszechnienie regulaminu konkursu na Najlepszy 

Szkolny Ośrodek Kariery 
Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Maria Wajgner, m.wajgner@op.pl 
 

298.  

Temat 
Wykorzystanie metod aktywizujących do przygotowania uczniów do 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach 
ekonomicznych, turystyczno-hotelarskich 

Adresaci nauczyciele przedmiotów zawodowych 
Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego  
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści Aktywne metody kształcenia niezbędne w przygotowaniu uczniów do 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 
Organizator Maria Wajgner, m.wajgner@op.pl 

 
299.  

Temat Jak założyć własny biznes? 
Adresaci nauczyciele przedsiębiorczości, przedmiotów zawodowych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 
Liczba godzin 3x3 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – luty 2016 r. 

Treści Aktualne przepisy prawne dotyczące zakładania własnej firmy oraz form 
organizacyjnych przedsiębiorstw 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 
Organizator Maria Wajgner, m.wajgner@op.pl 

 
300.  

Temat 
Modyfikacja programów nauczania w zawodach ekonomicznych, 
turystyczno-hotelarskich 

Adresaci nauczyciele przedmiotów zawodowych 
Rodzaj formy konsultacje grupowe, indywidualne, spotkania zespołu metodycznego 
Liczba godzin 16 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – maj 2016 r. 
Treści Modyfikowanie programów kształcenia w szkołach zawodowych 



108 
 

w obszarze edukacji ekonomiczno-prawnej, turystyczno-hotelarskiej 
Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Maria Wajgner, m.wajgner@op.pl 
 

301.  

Temat 
Jak zbudować dobry test? - Konstruowanie i wykorzystanie 
narzędzi pomiaru dydaktycznego w procesie ewaluacji 

Adresaci nauczyciele przedmiotów zawodowych i przedsiębiorczości  
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji marzec 2016 r. 

Treści 

• Narzędzia pomiaru dydaktycznego i ich rola w ewaluacji procesu 
kształcenia  

• Zasady konstruowania testów 
• Rodzaje zadań testowych 
• Ćwiczenia w opracowywaniu testów 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 
Organizator Maria Wajgner, m.wajgner@op.pl 

 
302.  

Temat Dzień Przedsiębiorczości i OTK 
Adresaci nauczyciele, doradcy zawodowi, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, indywidualne, inne 
Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. i czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Świadome podejmowanie decyzji z zakresu orientacji i poradnictwa 
zawodowego  

• Warsztaty, konsultacje oraz opracowanie regulaminu 
i przeprowadzenie konkursu X Dzień Przedsiębiorczości w XXVI LO 

Informacje dodatkowe Spotkania według potrzeb klientów 
Organizator Małgorzata Bartosiak, gobart2@op.pl 

 
303.  

Temat  Obsługa kas fiskalnych 
Adresaci  nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy  kurs/modelowe zajęcia edukacyjne 
Liczba godzin  12/6 

Planowany termin realizacji  wrzesień 2015 r. – sierpień 2016 r. 

Treści  
• Podstawy prawne stosowania kas fiskalnych 
• Programowanie kas fiskalnych 
• Sprzedaż i przyjmowanie należności 

Informacje dodatkowe  Zgłoszenia indywidualne 

Organizator  Krystyna Kielan, kkielan@wckp.lodz.pl  
Współpraca: Donata Andrzejczak, Maria Wajgner 
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304.  
Temat  Organizacja konkursu w obszarze edukacji ekonomicznej 

Adresaci  nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi i woj. łódzkiego 

Rodzaj formy  spotkania zespołu zadaniowego, konsultacje grupowe, konsultacje 
indywidualne, XI Turniej Wiedzy Ekonomicznej, konferencja 

Liczba godzin  58 
Planowany termin realizacji  wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści  

• Opracowanie i upowszechnienie regulaminu konkursu dotyczącego 
aktualnych uregulowań prawnych z zakresu prowadzenia działalności 
gospodarczej 

• Opracowanie testu na etap pisemny i pytań na etap ustny 
• Organizacja i przeprowadzenie XI Turnieju Wiedzy Ekonomicznej  
• Podsumowanie turnieju 

Informacje dodatkowe  Zgłoszenia indywidualne 

Organizator  Krystyna Kielan, kkielan@wckp.lodz.pl  
Współpraca: Maria Wajgner, Agnieszka Mikina 

 
305.  

Temat  
Modyfikacja programów kształcenia w zawodach: technik 
ekonomista, technik logistyk, technik organizacji reklamy i technik 
obsługi turystycznej 

Adresaci  dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego obszaru edukacji 
ekonomicznej 

Rodzaj formy  konsultacje grupowe, warsztaty metodyczne 
Liczba godzin  20+20 

Planowany termin realizacji  wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści  

• Analiza programów nauczania dla zawodów technik ekonomista, 
technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik obsługi 
turystycznej z autorami 

• Modyfikacja programów nauczania dla zawodów technik ekonomista, 
technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik obsługi 
turystycznej 

Informacje dodatkowe  Zgłoszenia indywidualne 
Organizator  Krystyna Kielan, kkielan@wckp.lodz.pl 
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Edukacja zawodowa 
 

306.  

Temat 
Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie organizacji 
i zarządzania produkcją 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego  
Rodzaj formy kurs 
Liczba godzin 30 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – marzec 2016 r. 

Treści 

• Metoda 5S 
• Kompleksowe utrzymanie maszyn w ruchu 
• Tablica Andon 
• Mapowanie strumienia wartości 

Informacje dodatkowe Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia 
Organizator Barbara Kapruziak, bkapri@interia.pl 

307.  
Temat Przygotowanie uczniów do potwierdzania kompetencji zawodowych 

Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego  
Rodzaj formy kurs 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści 

• Nowa formuła egzaminu zawodowego 
• Zestawy egzaminacyjne 
• Metody pracy z uczniem 
• Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy kursu, będą przygotowani do organizowania kształcenia 
zawodowego oraz przygotowania do potwierdzania kwalifikacji 
zawodowych. 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 

Organizator Donata Andrzejczak, donata.a@wp.pl 

 
308.  

Temat Organizowanie procesu uczenia się uczących 
Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego  

Rodzaj formy kurs 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści 

• Cele kształcenia zawodowego 
• Organizacja procesu dydaktycznego w kształceniu zawodowym 
• Metody pracy z uczącymi się 
• Osiąganie efektów podstawy programowej 

Informacje dodatkowe Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia 
Organizator Donata Andrzejczak, donata.a@wp.pl 

 
  

9 
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309.  
Temat Wdrażanie kształcenia modułowego do praktyki szkolnej 

Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego 
Rodzaj formy zespół zadaniowy 
Liczba godzin 16 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Popularyzowanie idei kształcenia modułowego 
• Przygotowanie programów kształcenia modułowego w zawodzie 
• Organizacja procesu kształcenia w systemie zadaniowym 
• Materiały dydaktyczne dla kształcenia modułowego 

Informacje dodatkowe Członkowie zespołu dzielą się doświadczeniem i doskonalą umiejętności 
organizowania kształcenia modułowego 

Organizator Donata Andrzejczak, donata.a@wp.pl 

 
310.  

Temat Organizowanie kształcenia modułowego – praktyczne aspekty 
tworzenia planów i organizacji pracy dla szkół 

Adresaci dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele kształcenia zawodowego  
Rodzaj formy seminarium/konferencja 
Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści 
• Prezentacja i wymiana doświadczeń dyrektorów organizujących 

kształcenie modułowe 
• Ustalanie planów i organizacji pracy w kształceniu modułowym 

Informacje dodatkowe W trakcie seminarium/konferencji zaprezentowane będą doświadczenia 
szkół wdrażających kształcenie modułowe 

Organizator Donata Andrzejczak, donata.a@wp.pl 

 
311.  

Temat Opracowanie zestawów egzaminacyjnych 
Adresaci nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Egzamin zawodowy 
• Budowa zestawu egzaminacyjnego 
• Konstruowanie testów pisemnych 
• Konstruowanie testów praktycznych. 

Informacje dodatkowe Opracowane scenariusze zostaną opublikowane w zeszycie 
metodycznym  

Organizator Donata Andrzejczak, donata.a@wp.pl 

 
312.  

Temat Konstruowanie i modyfikowanie programów nauczania i KKZ 
Adresaci nauczyciele i dyrektorzy szkół zawodowych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 
Liczba godzin  

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 
• Podstawa programowa kształcenia w zawodach a program nauczania 
• Konstruowanie programu nauczania 
• Modyfikowanie programu nauczania 
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Informacje dodatkowe 
Konsultacje dla nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych, którzy 
chcą napisać lub modyfikować program nauczania dla kwalifikacji lub 
zawodu 

Organizator Donata Andrzejczak, donata.a@wp.pl 

 
313.  

Temat III Konkurs Najlepszy Scenariusz Zajęć Prowadzonych Metodą 
Projektów 

Adresaci nauczyciele szkół zawodowych 
Rodzaj formy konkurs 
Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – kwiecień 2016 r. 
Treści Propozycje materiałów dydaktycznych dotyczących metody projektów 

Informacje dodatkowe Konkurs skierowany jest do nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy 
wykorzystują metodę projektu 

Organizator Donata Andrzejczak, donata.a@wp.pl 

 
314.  

Temat II Konkurs Twórczości Technicznej Uczniów 
Adresaci uczniowie szkół zawodowych województwa łódzkiego 

Rodzaj formy konkurs 
Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – kwiecień 2016 r. 
Treści Produkty twórczości technicznej uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

Informacje dodatkowe Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy 
realizują projekty techniczne  

Organizator Donata Andrzejczak, donata.a@wp.pl 

 
315.  

Temat 
Projektowanie materiałów dydaktycznych wspierających pracę 
nauczyciela kształcenia zawodowego w zakresie przygotowania 
uczącego się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne, zespoły zadaniowe 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Założenia metodologiczne dotyczące konstruowania materiałów 
dydaktycznych wspomagających przygotowanie uczącego do 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

• Konstruowanie zadań do przykładowego arkusza egzaminacyjnego 
do wybranej kwalifikacji 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych opracowaniem 
materiałów wspomagających proces przygotowania uczącego się do 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

Organizator Jadwiga Morawiec, jmorawiec@wckp.lodz.pl 
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316.  

Temat Metody stymulujące aktywność uczących się w obszarze edukacji 
zawodowej 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne, konsultacje grupowe i indywidualne 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści 
• Metody i techniki aktywizujące uczącego się 
• Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem 

metod aktywizujących 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem 
umiejętności w zakresie wykorzystania metod aktywizujących 
w procesie edukacyjnym 

Organizator Jadwiga Morawiec, jmorawiec@wckp.lodz.pl 
 

317.  

Temat Monitorowanie wdrażania realizacji podstawy programowej 
kształcenia w zawodzie dla wybranych kwalifikacji 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 
Rodzaj formy zespoły zadaniowe, warsztaty 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści 

• Projektowanie indywidualnego rozkładu materiału do programu 
kształcenia wybranej kwalifikacji 

• Konstruowanie narzędzi do monitorowania realizacji podstawy 
programowej kształcenia w zawodzie 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych 
monitorowaniem realizacji podstawy programowej, planowane są 
zajęcia w zespołach zadaniowych 

Organizator Jadwiga Morawiec, jmorawiec@wckp.lodz.pl 
 

318.  
Temat Mechatronicy – specjaliści przyszłości 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 
gimnazjów i szkół podstawowych 

Rodzaj formy seminarium, prezentacje dydaktyczne 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Rozwijanie zainteresowań edukacją mechatroniczną 
• Prezentacje stanowisk dydaktycznych w Regionalnym Ośrodku 

Edukacji Mechatronicznej 
• Zastosowanie mechatroniki w różnych obszarach zawodowych 

Informacje dodatkowe Zajęcia adresowane są do dyrektorów, nauczycieli i uczniów wszystkich 
typu szkół, zainteresowanych edukacją mechatroniczną 

Organizator Danuta Urbaniak, daur27@wp.pl 
Jadwiga Morawiec, jmorawiec@wckp.lodz.pl 

 
319.  

Temat Nowoczesne technologie w szkole zawodowej 
Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne, konsultacje indywidualne 
Liczba godzin 20 
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Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści Zastosowanie technologii informacyjnych w kształceniu zawodowym 
jako pomoc, środek, narzędzie w procesie dydaktycznym 

Informacje dodatkowe Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych 
wykorzystaniem technologii informacyjnej w szkole zawodowej 

Organizator Danuta Urbaniak, daur27@wp.pl 
 
 
 

320.  

Temat Podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego 
w zakresie wykorzystania e-learningu 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści 

• E–learning jako element edukacji, wykorzystywany w procesie 
dydaktycznym nauczyciela kształcenia zawodowego. 

• Opracowanie zasobów dydaktycznych wykorzystywanych w procesie 
dydaktycznym nauczyciela szkoły zawodowej z wykorzystaniem 
platformy edukacyjnej 

Informacje dodatkowe Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem 
umiejętności wykorzystania e-learningu w szkole zawodowej 

Organizator Danuta Urbaniak, daur27@wp.pl 
 

321.  
Temat Manufaktura narzędzi dydaktycznych 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści Opracowanie tekstu przewodniego, gier dydaktycznych, dokumentacji 
projektów, scenariuszy zajęć z wykorzystaniem zasobów Internetu 

Informacje dodatkowe Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych opracowaniem 
materiałów wspomagających proces dydaktyczny 

Organizator Maria Stompel, mstompel@gmail.com 
Współpraca: Donata Andrzejczak donata.a@wp.pl 

 
322.  

Temat Opracowanie programów nauczania dla zawodu 
Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści • Zasady konstruowania programów nauczania dla zawodów  
• Modyfikacja programów nauczania dla zawodów 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem 
umiejętności w zakresie konstruowania/modyfikowania programów 
nauczania dla zawodów 

Organizator Maria Stompel, mstompel@gmail.com 
Współpraca: Jadwiga Morawiec 
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323.  
Temat Nowoczesna szkoła – nowoczesny nauczyciel 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści • Najnowsze trendy w dydaktyce – nowa rola nauczyciela.  
• Czynniki sprzyjające osiąganiu sukcesu edukacyjnego 

Informacje dodatkowe Zajęcia adresowane są do dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych 
nowoczesnymi sposobami organizacji procesu kształcenia 

Organizator Maria Stompel, mstompel@gmail.com 
Współpraca: Donata Andrzejczak, donata.a@wp.pl 

 
324.  

Temat Nowoczesny nauczyciel 
Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy sieć współpracy i samokształcenia 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Nowe role ucznia i nauczyciela w procesie edukacyjnym  
• Uczenie się jako proces wielosensoryczny  
• Edukacja holistyczna  
• Nowe technologie w pracy nauczyciela 

Informacje dodatkowe Zajęcia adresowane są do dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych 
pracą w sieci współpracy i samokształcenia 

Organizator Maria Stompel, mstompel@gmail.com 
Współpraca: Donata Andrzejczak, donata.a@wp.pl 

 
325.  

Temat Konkurs zawodowy z podstaw elektrotechniki Szkolna Liga 
Elektryki 

Adresaci 

uczniowie zawodowych szkół ponadgimnazjalnych o profilu 
elektrycznym, elektronicznym lub pokrewnym z Łodzi z włączeniem 
Pabianic, Zgierza, Łowicza, Łęczycy, Rawy Mazowieckiej, Zduńskiej 
Woli 

Rodzaj formy spotkania zespołu zadaniowego; konkurs zawodowy: eliminacje szkolne, 
finał; konferencja podsumowująca 

Liczba godzin według potrzeb 
Planowany termin realizacji 10 września 2015 r. – 31 maja 2016 r. 

Treści Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z podstaw 
elektrotechniki 

Informacje dodatkowe 

Konkurs pod patronatem honorowym Oddziału Łódzkiego 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Organizacja konkurs wiąże się 
z powołaniem Koordynatorów Szkolnych. 
Prace zespołu zadaniowego obejmują: opracowanie regulaminu 
konkursu i jego upowszechnienie, konstruowanie zadań konkursowych, 
przeprowadzenie eliminacji szkolnych – test, przeprowadzenie 
eliminacji międzyszkolnych (część pisemna – test, część praktyczna – 
projekt, montaż, uruchomienie), ocenę i analizę wyników testów 
i zadania praktycznego; przygotowanie uroczystości podsumowania 
konkursów, materiałów wspierających dla nauczycieli, prezentacji 
uczniowskich na konferencję podsumowującą rezultaty konkursu. 
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Regulamin konkursu będzie udostępniony na stronie internetowej 
ŁCDNiKP do końca września 2015 r.  
Efekty konkursu będą zaprezentowane w Komunikacie ŁCDNiKP oraz 
w artykule do Biuletynu Techniczno-Informacyjnego OŁ SEP. 
Termin zgłoszenia do konkursu: 15 października 2015 r. 

Organizator 

Maria Stompel, mstompel@gmail.com 
Współorganizator: Tomasz Markiewicz 
Współpraca: Grażyna Adamiec, Donata Andrzejczak, Jadwiga 
Morawiec, Anna Siennicka 

 
326.  

Temat Skuteczne metody przygotowania uczących się do egzaminu 
zawodowego z mechatroniki 

Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego z obszaru mechatroniki 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 30 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Podstawa programowa a program 
• Kalendarz zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

w zawodach mechatronicznych 
• Metoda projektów w kształceniu zawodowym 
• Przykłady zestawów ćwiczeń oraz testów pisemnych i praktycznych 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia. 
Opracowane przez uczestników materiały zostaną opublikowane na 
platformie edukacyjnej ŁCDNiKP 

Organizator Ryszard Zankowski, rzankowski@wckp.lodz.pl 

 
327.  

Temat Szkoła ćwiczeń w zakresie edukacji mechatronicznej 
Adresaci nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 
Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji  październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Metod aktywizujące z wykorzystywaniem nowoczesnego warsztatu 
techniczno-dydaktycznego w obszarze mechatroniki 

• Sposoby podsumowania zajęć z przekazaniem informacji zwrotnej  
o efektach 

Informacje dodatkowe Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych wdrażaniem 
nowych metod kształcenia  

Organizator Ryszard Zankowski, rzankowski@wckp.lodz.pl 
  

328.  

Temat 
Doskonalenie umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego 
w obszarze mechatroniki z wykorzystaniem modułu interfejsu 
Arduino  

Adresaci nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych branży 
mechatronicznej 

Rodzaj formy seminarium, konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne  
Liczba godzin według potrzeb 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści • Moduł interfejsu Arduino 
• Możliwości funkcjonalne modułu 
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• Zestawy ćwiczeń z dziedziny elektroniki i mechatroniki do 
wykorzystania w praktyce szkolnej 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia adresowane są do wszystkich nauczycieli zainteresowanych 
wykorzystaniem modułu Arduino na zajęciach praktycznych w zakresie 
elektroniki i mechatroniki 

Organizator Ryszard Zankowski, rzankowski@wckp.lodz.pl 
 

329.  
Temat DOBRE PRAKTYKI. Katalog dobrych praktyk w edukacji  

Adresaci 
dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół zawodowych, kierownicy szkolenia 
praktycznego, liderzy zespołów przedmiotowych, innowatorzy, osoby 
zajmujące się promocją szkół i placówek 

Rodzaj formy konsultacje indywidualne i grupowe, opracowanie publikacji 
Liczba godzin 250 

Termin wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Gromadzenie informacji o działaniach na rzecz rozwoju ucznia, 
nauczyciela, szkoły 

• Prezentacje wybranych inicjatyw edukacyjnych prowadzonych przez 
szkoły i placówki 

• Upowszechnianie dorobku edukacyjnego innowacyjnych nauczycieli 

Informacje dodatkowe 

Możliwość zgłoszenia opisów dobrych praktyk bezpośrednio na adres 
gadamiec@wckp.lodz.pl lub poprzez opiekuna szkoły. 
W roku szkolnym 2015/16 zaprojektowano wydanie trzech zeszytów 
publikacji DOBRE PRAKTYKI. Katalog dobrych praktyk w edukacji, 
w których zaprezentowany będzie dorobek edukacyjny, m.in.: 
nauczycieli innowatorów, szkół i placówek oświatowych oraz innych 
partnerów edukacji 

Organizator Grażyna Adamiec, gadamiec@wckp.lodz.pl 
 

330.  
Temat Edukacja normalizacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych (LO, ZSP, SOSW)  
Rodzaj formy konferencja  
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. 

Treści • Normalizacja. Co uczeń powinien o niej wiedzieć? 
• Szkolne rozwiązania w zakresie wdrażania edukacji normalizacyjnej 

Informacje dodatkowe 

Zajęcia adresowane są do dyrektorów i nauczycieli szkół 
ponadgimnazjalnych zainteresowanych: 
− rolą normalizacji we współczesnym świecie i wykorzystaniem jej 

w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  
− sposobami wdrażania edukacji normalizacyjnej w szkole 

Organizator Anna Siennicka, asiennicka@wckp.lodz.pl 
Współpraca: Donata Andrzejczak, Grażyna Adamiec 

 
331.  

Temat III Konkurs Lider wdrażania edukacji normalizacyjnej w szkołach 
ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych województwa 
łódzkiego 

Rodzaj formy 
konkurs: eliminacje, finał; konferencja podsumowująca; publikacja, 
artykuły 
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Liczba godzin według potrzeb 
Planowany termin realizacji październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Wyłonienie lidera we wdrażaniu edukacji normalizacyjnej w szkole 
ponadgimnazjalnej. 

• Upowszechnianie wiedzy o normalizacji w szkołach 
ponadgimnazjalnych. 

• Upowszechnienie informacji o szkołach wdrażających edukację 
normalizacyjną i ich działaniach w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

Konkurs objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego.  
Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej ŁCDNiKP 
do końca września 2015 r.  
Deklaracja udziału szkoły w konkursu: 15 października 2015 r. 
Przekazanie prac konkursowych: 15 kwietnia 2016 r. 

Organizator 
Anna Siennicka, asiennicka@wckp.lodz.pl 
Współorganizator: Donata Andrzejczak 
Współpraca: Grażyna Adamiec 

 
332.  

Temat Edukacja normalizacyjna w gimnazjum i szkole podstawowej 
Adresaci dyrektorzy, nauczyciele gimnazjów i szkół podstawowych 

Rodzaj formy konferencja  
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. 

Treści • Normalizacja. Co uczeń powinien o niej wiedzieć? 
• Szkolne rozwiązania w zakresie wdrażania edukacji normalizacyjnej 

Informacje dodatkowe 

Zajęcia adresowane są do dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół 
podstawowych zainteresowanych: 
− rolą normalizacji we współczesnym świecie i wykorzystaniem jej 

w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  
− sposobami wdrażania edukacji normalizacyjnej w szkole 

Organizator Anna Siennicka, asiennicka@wckp.lodz.pl 
Współpraca: Donata Andrzejczak, Grażyna Adamiec 

 
333.  

Temat 
Edukacja normalizacyjna w szkołach jako element sprzyjający 
rozwojowi kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości oraz 
kształtowaniu postaw konsumenckich i obywatelskich  

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych oraz inni zainteresowani 

Rodzaj formy spotkania zespołów metodycznych/ zadaniowych, konsultacje grupowe, 
konsultacje indywidualne  

Liczba godzin według potrzeb 
Planowany termin realizacji październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Edukacja normalizacyjna 
• Rola normalizacji i jej znaczenie w życiu codziennym 
• Wykorzystanie normalizacji w procesie dydaktyczno-

wychowawczym 
• Rozwój świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w oparciu 

o system zarządzania środowiskowego ISO 14001 
• Jestem świadomym konsumentem 

Informacje dodatkowe Zajęcia adresowane są do wszystkich nauczycieli zainteresowanych rolą 
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normalizacji we współczesnym świecie i wykorzystaniem jej w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym.  
Celem spotkań edukacyjnych jest: 
− doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie między innymi 

systemu normalizacyjnego, korzyści związanych z uczestnictwem 
w procesie normalizacji, tworzeniu norm, polskich i europejskich 
znaków jakości, roli normalizacji w problematyce dostępności dla 
wszystkich,  

− inspirowanie nauczycieli do realizacji działań na rzecz wdrażania 
edukacji normalizacyjnej w swoich szkołach, 

− zachęcenie nauczycieli i uczniów do udziału w konkursie 
Normalizacja i ja, organizowanego przez Polski Komitet 
Normalizacyjny 

Organizator Anna Siennicka, asiennicka@wckp.lodz.pl 
 

334.  

Temat Nowe technologie przemysłowe w obszarze edukacyjnym 
„budownictwo” 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 
Rodzaj formy konsultacje grupowe/ konsultacje z wykorzystaniem e-learningu 
Liczba godzin według potrzeb 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści • Nowoczesne materiały i technologie stosowane w budownictwie 
• Normy jako źródło wiedzy technicznej. 

Informacje dodatkowe 

Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych: 
− doskonaleniem umiejętności zawodowych w kontekście 

podwyższania jakości kształcenia zawodowego w obszarze 
budowlanym, 

− korzystaniem z norm 
Organizator Anna Siennicka, asiennicka@wckp.lodz.pl 

 
335.  

Temat Projektowanie i prowadzenia kursów kształcenia na odległość 
Adresaci dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne, konsultacje grupowe  
Liczba godzin 30 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – marzec 2016 r. 

Treści 

• Analiza aktów prawnych dotyczących możliwości zastosowania 
kształcenia na odległość w kształceniu zawodowym 

• Podstawy obsługi platformy Moodle 
• Konstruowanie kursów kształcenia zdalnego 
• Opracowanie zasobów dydaktycznych do prowadzenia kształcenia na 

odległość w obszarze kształcenia zawodowego 

Informacje dodatkowe 
Zakwalifikowanie na warsztaty na podstawie zgłoszeń indywidualnych. 
Zajęcia będą prowadzone we współpracy z Ośrodkiem Nowoczesnych 
Technologii Informacyjnych 

Organizator Maria Michalak, maja.michalak@interia.pl, 600 051 020 
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336.  

Temat 
Opracowanie i modyfikowanie programów kształcenia zawodowego 
w tym dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

Adresaci dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele kształcenia zawodowego 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne, konsultacje grupowe 
Liczba godzin 30 

Planowany termin realizacji styczeń – kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Analiza podstawy programowej kształcenia w zawodzie 
• Struktura programów modułowych i przedmiotowych kształcenia  
• Metodologia opracowania programu kształcenia do nowej podstawy 

programowej kształcenia w zawodzie  
• Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego 
• Pakiety edukacyjne, jako materiały wspomagające proces uczenia się 

Informacje dodatkowe Zajęcia będą prowadzone zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami szkół lub 
organizatorów kursów 

Organizator Maria Michalak, maja.michalak@interia.pl, 600 051 020 
  

337.  
Temat Kształcenie ustawiczne w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Adresaci dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele kształcenia zawodowego 
Rodzaj formy seminarium, konsultacje grupowe  
Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – luty 2016 r. 

Treści • Struktura Polskiej Ramy Kwalifikacji 
• Nowy system kwalifikacji w Polsce 

Informacje dodatkowe Zorganizowanie form będzie realizowane we współpracy z IBE. 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie  

Organizator Maria Michalak, maja.michalak@interia.pl, 600 051 020 
 

338.  

Temat 
Gry dydaktyczne w pracy nauczyciela kształcenia zawodowego 
metodą rozwijającą kompetencje społeczne i zawodowe 

Adresaci dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele kształcenia zawodowego 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne, konsultacje grupowe 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. – marzec 2016 r. 

Treści 
• Gry dydaktyczne w praktyce edukacyjnej  
• Istota stosowania gier dydaktycznych na zajęciach edukacyjnych  
• Symulacyjna gra biznesowa 

Informacje dodatkowe Zakwalifikowanie na warsztaty na podstawie zgłoszeń indywidualnych. 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia  

Organizator Maria Michalak, maja.michalak@interia.pl, 600 051 020 
 

339.  
Temat Edukacja finansowa według programu Moje Finanse 

Adresaci nauczyciele przedsiębiorczości, nauczyciele kształcenia zawodowego 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne, konsultacje grupowe 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. – maj 2016 r. 
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Treści 
• Wykorzystanie platformy edukacyjnej w programie Moje Finanse 
• Korzystanie z zasobów platformy do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych 

Informacje dodatkowe Zakwalifikowanie na warsztaty na podstawie zgłoszeń indywidualnych. 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia  

Organizator Maria Michalak, maja.michalak@interia.pl, 600 051 020 
 

340.  

Temat Metoda WebQuest w kształceniu zawodowym metodą rozwijającą 
kompetencje społeczne i zawodowe 

Adresaci dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy 
warsztaty metodyczne, konsultacje grupowe, spotkania zespołu 
metodycznego 

Liczba godzin 30 
Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – marzec 2016 r. 

Treści 

• Struktura WebQuestu 
• Opis elementów struktury Webquestu 
• Opracowanie WebQuestu krok po kroku 
• Tworzenie WebQuestu z poszanowaniem zasad prawa autorskiego 

Informacje dodatkowe 
Zakwalifikowanie na warsztaty na podstawie zgłoszeń indywidualnych. 
Zajęcia będą prowadzone we współpracy z Ośrodkiem Nowoczesnych 
Technologii Informacyjnych 

Organizator Maria Michalak, maja.michalak@interia.pl, 600 051 020 
 

341.  

Temat 
Techniki rękodzieła artystycznego. Upowszechnianie technik 
rękodzieła  

Adresaci 
dyrektorzy gimnazjów, nauczyciele gimnazjów, nauczyciele szkół 
ponadgimnazjalnych, uczniowie gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych  

Rodzaj formy 
warsztaty metodyczne, konsultacje grupowe, konferencja, spotkania 
zespołu metodycznego, wystawa prac uczniów 

Liczba godzin 40 
Planowany termin realizacji październik 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Technika haftu krzyżykowego 
• Opracowanie wzoru haftu 
• Dobieranie nici i przyrządów do haftu krzyżykowego 
• Technika filet  
• Dobieranie surowców i przyrządów do wykonywania wyrobów 

techniką filet 
• Upowszechnianie technik rękodzieła artystycznego 

Informacje dodatkowe Projekt będzie realizowany we współpracy z pracodawcami branży 
włókienniczo-odzieżowej 

Organizator Maria Michalak, maja.michalak@interia.pl, 600 051 020 
 

342.  
Temat Innowacyjne włókiennictwo w doradztwie zawodowym  

Adresaci 
dyrektorzy gimnazjów, nauczyciele gimnazjów, doradcy zawodowi, 
nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie gimnazjów szkół 
ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy 
wycieczki do nowoczesnych zakładów włókienniczych, seminarium, 
konsultacje grupowe, spotkania zespołu metodycznego 
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Liczba godzin 40 
Planowany termin realizacji październik 2015 r. – marzec 2016 r. 

Treści 

• Nowoczesne technologie włókiennicze 
• Wyroby włókiennicze w różnych dziedzinach gospodarki 
• Nowoczesnych technologie włókiennicze w zakładach 

włókienniczych regionu łódzkiego 

Informacje dodatkowe Projekt będzie realizowany we współpracy z pracodawcami branży 
włókienniczo-odzieżowej oraz Politechniki Łódzkiej 

Organizator Maria Michalak, maja.michalak@interia.pl, 600 051 020 
 

343.  
Temat Zarządzanie projektami w kształceniu zawodowym 

Adresaci dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele kształcenia zawodowego, 
pracodawcy 

Rodzaj formy kurs 
Liczba godzin 60 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Podejście projektowe w przedsiębiorstwie 
• Zarządzanie projektami 
• Metody i narzędzia wspomagające projekt 
• Tworzenie zespołu projektowego 
• Delegowanie zadań i uprawnień 
• Raportowanie realizacji zadań 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia: jorda@wckp.lodz.pl 
Organizator Joanna Orda 

 
344.  

Temat Projektowanie oraz organizowanie sieci współpracy  
i samokształcenia w kształceniu zawodowym 

Adresaci dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele kształcenia zawodowego, 
pracodawcy 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – styczeń 2016 r. 

Treści 

• Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli  
• Co nas motywuje do działania? 
• Wybrane formy działania, uczenia się w sieci  
• Praca w sieci a zmiana codziennej praktyki szkolnej 
• Wybrane metody ewaluacji pracy sieci  

Informacje dodatkowe Zgłoszenia: jorda@wckp.lodz.pl 
Organizator Joanna Orda 

 
345.  

Temat Współpraca szkół z pracodawcami jako podstawa dobrego 
przygotowania absolwentów do potrzeb rynku pracy 

Adresaci dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele kształcenia zawodowego, 
pracodawcy, pracodawcy 

Rodzaj formy konferencja 
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji marzec 2016 r. 
Treści • Obszary i formy współpracy szkół z pracodawcami 
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• Prezentacja dobrych praktyk 
Informacje dodatkowe Zgłoszenia: jorda@wckp.lodz.pl 

Organizator Joanna Orda 
 

346.  

Temat 
Integracja przemysłu i edukacji w różnych obszarach zawodowych 
podstawą dobrego przygotowania absolwentów do potrzeb rynku 
pracy 

Adresaci dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele kształcenia zawodowego, 
pracodawcy, pracodawcy 

Rodzaj formy seminarium 
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. 

Treści 
• Szkolne systemy kształcenia zawodowego 
• Procesy walidacji i potwierdzania kwalifikacji 
• Modele współpracy 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia: jorda@wckp.lodz.pl 
Organizator Joanna Orda 

  
347.  

Temat Dialog podstawą indywidualizacji pracy z uczniem w szkole 
zawodowej 

Adresaci dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele kształcenia zawodowego, 
pracodawcy 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji luty – kwiecień 2016 r. 

Treści 
• Podmioty i partnerzy procesu kształcenia zawodowego 
• Coaching w szkole zawodowej 
• Kultura pozornego wysiłku, a kultura osobista ucznia  

Informacje dodatkowe Zgłoszenia: jorda@wckp.lodz.pl 
Organizator Joanna Orda 

 
348.  

Temat Zarządzanie informacją w procesie kształcenia zawodowego 
Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – luty 2016 r. 

Treści 
• Indywidualizacja procesu edukacyjnego 
• Sieci edukacyjne 
• Realizacja projektów edukacyjnych w kształceniu zawodowym 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia: jorda@wckp.lodz.pl 
Organizator Joanna Orda 

  
349.  

Temat Działalność Zespołu Zadaniowego ds. Organizacji Konkursów 
Zawodowych  

Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego 
Rodzaj formy konsultacje grupowe 
Liczba godzin 10 
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Planowany termin realizacji wrzesień 2015 – marzec 2016  

Treści 

• Warsztat pracy nauczycieli w zakresie metod i technik 
aktywizujących uczniów  

• Organizacja konkursów zawodowych z udziałem pracodawców 
• Sposoby przygotowania uczniów do konkursów np. konkursu 

Co wiem o mechatronice? 
Informacje dodatkowe Zgłoszenia: jorda@wckp.lodz.pl 

Organizator Joanna Orda 
 

350.  

Temat Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie przygotowania 
uczniów do konkursów 

Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji wrzesień – grudzień 2015 r. 

Treści 

• Projektowanie i symulacje sytuacji edukacyjnych sprzyjających 
rozwijaniu umiejętności postrzegania i formułowania problemów 
technicznych 

• Przygotowanie uczniów do konkursów wynalazczych m. in. konkursu 
Najlepsza ankieta tematyczna na złożenie wniosku 
racjonalizatorskiego 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia: jorda@wckp.lodz.pl 
Organizator Joanna Orda 

 
351.  

Temat Procedury walidacji efektów uczenia się osiągniętych na drodze 
formalnej i pozaformalnej 

Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji styczeń – maj 2016 r. 

Treści 

• Walidacja osiągnięć uczących się – procesy walidacji w świetle 
ERK/PRK 

• Wykorzystanie portfolio w procesie wewnątrzszkolnego oceniania 
osiągnięć uczącego się 

• Opracowanie kryteriów potwierdzania efektów uczenia się 
Informacje dodatkowe Zgłoszenia: jorda@wckp.lodz.pl 

Organizator Joanna Orda 
 

352.  
Temat Polski System Kwalifikacji 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele 

Rodzaj formy seminarium, konsultacje grupowe, spotkania zespołu metodycznego, 
konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 

konsultacje grupowe – 30  
konsultacje indywidualne – w zależności od potrzeb 
seminarium – 4  
spotkania zespołu metodycznego – 12  

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – czerwiec 2016 r.  

Treści • Kwalifikacje rynkowe 
• Polska Rama Kwalifikacji 
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• Opisy kwalifikacji zawodowych 
Informacje dodatkowe Zgłoszenia: msienna@poczta.fm 

Organizator Małgorzata Sienna  
 

353.  
Temat Nowy wymiar kształcenia zawodowego 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele kształcenia zawodowego 
Rodzaj formy konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji styczeń – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Konstruowanie programów kształcenia w zawodach 
• Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia  

w zawodach 
• Aktywne metody kształcenia 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia: msienna@poczta.fm 
Organizator Małgorzata Sienna  

 
354.  

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji mechatronicznych −  
kwalifikacja E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów 
mechatronicznych  

Adresaci pracownicy firm, inni dorośli 
Rodzaj formy kwalifikacyjny kurs zawodowy 
Liczba godzin 225 

Planowany termin realizacji wrzesień – listopad 2015 r. 

Treści • Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych  
• Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych 

Informacje dodatkowe 

Kontynuacja zajęć z poprzedniego roku szkolnego – uczestnicy po 
zdaniu egzaminu końcowego otrzymają zaświadczenie o ukończeniu 
kursu kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do egzaminu zewnętrznego 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

Organizator Barbara Kapruziak, bkapri@interia.pl 
 

355.  

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji – kwalifikacja E.7.  
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 

Adresaci pracownicy firm, inni dorośli 
Rodzaj formy kwalifikacyjny kurs zawodowy 
Liczba godzin 520 

Planowany termin realizacji styczeń – grudzień 2016 r. 

Treści • Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych 
• Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy kursu kwalifikacyjnego mogą być zwolnieni z części zajęć 
po przedłożeniu stosownych dokumentów 

Organizator Barbara Kapruziak, bkapri@interia.pl 
 
  



126 
 

356.  

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji – kwalifikacja T.6. 
Sporządzanie potraw i napojów 

Adresaci pracownicy firm, inni dorośli 
Rodzaj formy kwalifikacyjny kurs zawodowy 
Liczba godzin 520 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – grudzień 2016 r. 

Treści • Przechowywanie żywności 
• Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy kursu kwalifikacyjnego mogą być zwolnieni z części zajęć 
po przedłożeniu stosownych dokumentów 

Organizator Barbara Kapruziak, bkapri@interia.pl 
 

357.  

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji – kwalifikacja T.6. 
Sporządzanie potraw i napojów 

Adresaci pracownicy firm, inni dorośli 
Rodzaj formy kwalifikacyjny kurs zawodowy 
Liczba godzin 140 

Planowany termin realizacji wrzesień – listopad 2015 r. 

Treści • Przechowywanie żywności 
• Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów 

Informacje dodatkowe 

Kontynuacja zajęć z poprzedniego roku szkolnego – uczestnicy po 
zdaniu egzaminu końcowego otrzymają zaświadczenie o ukończeniu 
kursu kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do egzaminu zewnętrznego 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

Organizator Barbara Kapruziak, bkapri@interia.pl 
 

358.  

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji – kwalifikacja T.15. 
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

Adresaci pracownicy firm, inni dorośli 
Rodzaj formy kwalifikacyjny kurs zawodowy 
Liczba godzin 445 

Planowany termin realizacji styczeń – grudzień 2016 r. 

Treści 
• Planowanie i ocena żywienia 
• Organizowanie produkcji gastronomicznej 
• Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy kursu kwalifikacyjnego mogą być zwolnieni z części zajęć 
po przedłożeniu stosownych dokumentów 

Organizator Barbara Kapruziak, bkapri@interia.pl 
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359.  

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji – kwalifikacja A.54. 
Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania 

Adresaci pracownicy firm, inni dorośli 
Rodzaj formy kwalifikacyjny kurs zawodowy 

Liczba godzin 436 

Planowany termin realizacji styczeń – grudzień 2016 r. 

Treści • Opracowywanie publikacji 
• Przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania 

Informacje dodatkowe Uczestnicy kursu kwalifikacyjnego mogą być zwolnieni z części zajęć 
po przedłożeniu stosownych dokumentów 

Organizator Barbara Kapruziak, bkapri@interia.pl 
 

360.  

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji – kwalifikacja B.18. 
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

Adresaci pracownicy firm, inni dorośli 
Rodzaj formy kwalifikacyjny kurs zawodowy 
Liczba godzin 670 

Planowany termin realizacji styczeń 2016 r. – marzec 2017 r. 

Treści 

• Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek 
betonowych 

• Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych 
• Wykonywanie tynków 
• Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji 

budowlanych 

Informacje dodatkowe Uczestnicy kursu kwalifikacyjnego mogą być zwolnieni z części zajęć 
po przedłożeniu stosownych dokumentów 

Organizator Barbara Kapruziak, bkapri@interia.pl 
 

361.  

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji – kwalifikacja B.12. 
Wykonywanie robót dekarskich 

Adresaci pracownicy firm, inni dorośli 
Rodzaj formy kwalifikacyjny kurs zawodowy 
Liczba godzin 715 

Planowany termin realizacji styczeń 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści • Wykonywanie i rozbiórka pokryć dachowych 
• Wykonywanie obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych  

Informacje dodatkowe Uczestnicy kursu kwalifikacyjnego mogą być zwolnieni z części zajęć 
po przedłożeniu stosownych dokumentów 

Organizator Barbara Kapruziak, bkapri@interia.pl 
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362.  

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji – kwalifikacja B.21. 
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

Adresaci pracownicy firm, inni dorośli 
Rodzaj formy kwalifikacyjny kurs zawodowy 
Liczba godzin 632 

Planowany termin realizacji styczeń 2016 r. – luty 2017 r. 

Treści 

• Organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
• Sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu 

urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
• Wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

Informacje dodatkowe Uczestnicy kursu kwalifikacyjnego mogą być zwolnieni z części zajęć 
po przedłożeniu stosownych dokumentów 

Organizator Barbara Kapruziak, bkapri@interia.pl 
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BHP i ergonomia 
 

363.  

Temat 
Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ergonomii w szkole/ placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników szkół i placówek 

Adresaci pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek 
Rodzaj formy kurs BHP 
Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji ustalony na podstawie zamówień lub zgłoszeń na bieżąco 

Treści 

Zasady i przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w szkole, placówce 
odpowiednio do ramowego programu szkoleń ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dziennik Ustaw 
Nr 180, poz. 1860 ze zmianami 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia zgodne z rozp MGiP, materiały 
szkoleniowe 
Koszt udziału: 35 PLN 

Organizator Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 509 739 904 lub 42 617 04 30  
 

364.  

Temat 
Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona ppoż. 
w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy dla pracodawców szkół i placówek 

Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy, kadra kierownicza szkół i placówek 
Rodzaj formy kurs BHP 
Liczba godzin 16 

Planowany termin realizacji ustalony na podstawie zamówień lub zgłoszeń na bieżąco 
Koszt udziału 160 PLN 

Treści 

Zasady i przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w szkole, placówce 
odpowiednio do ramowego programu szkoleń ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dziennik Ustaw 
Nr 180, poz. 1860 ze zmianami 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia zgodne z rozp. MGiP, 
materiały w formie elektronicznej. 
Opracują: karty ryzyka dla stanowiska pracy. 
Koszt udziału: 160 PLN 

Organizator Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 509 739 904 lub 42 617 04 30 
 

365.  

Temat Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce. 
Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny 

Adresaci pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek 
Rodzaj formy kurs BHP w formie instruktażu 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji ustalony na podstawie zamówień lub zgłoszeń na bieżąco 

Treści 

Zasady i przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w szkole, placówce 
odpowiednio do ramowego programu szkoleń ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. 
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1860 ze zmianami 
 

10 
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Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia zgodne z rozp. MGiP, wsparcie 
w postaci materiałów edukacyjnych w formie odbitek graficznych. 
Koszt udziału: 30 PLN 

Organizator Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 509 739 904 lub 42 617 04 30 
 

366.  

Temat 
Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku pracy 
w szkole/placówce. 
Szkolenie wstępne – instruktaż stanowiskowy 

Adresaci pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek 
Rodzaj formy kurs BHP  
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji ustalony na podstawie zamówień lub zgłoszeń na bieżąco 

Treści 

Zasady i przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w szkole, placówce 
odpowiednio do ramowego programu szkoleń ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dziennik Ustaw 
Nr 180, poz. 1860 ze zmianami 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia zgodne z rozp MGiP, materiały 
edukacyjnych. 
Koszt udziału: 30 PLN 

Organizator Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 509 739 904 lub 42 617 04 30 
 

367.  

Temat Zarządzanie bezpieczeństwem, higieną pracy i bezpieczeństwem 
pożarowym w szkole i placówce.  

Adresaci pracownicy wykonujący zadania służb bhp w szkołach i placówkach 
Rodzaj formy kurs BHP 
Liczba godzin 32 

Planowany termin realizacji 1 listopada 2015 r. 

Treści 

Zasady i przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w szkole, placówce 
odpowiednio do ramowego programu szkoleń ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dziennik Ustaw 
Nr 180, poz. 1860 ze zmianami 

Informacje dodatkowe 

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa  
i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby. 
Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia zgodne z rozp. MGiP, materiały 
w formie elektronicznej. 
Opracują: karty ryzyka dla stanowiska pracy, dokumentację wypadku przy 
pracy i wypadku ucznia. Koszt udziału: 300 PLN 

Organizator Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 509 739 904 lub 42 617 04 30 
 

368.  

Temat Edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjum, wykorzystanie narzędzi 
ICT w pracy dydaktycznej 

Adresaci nauczyciele Edukacji dla Bezpieczeństwa (EdB) gimnazjów i liceów 
Rodzaj formy konferencja metodyczna 
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. 
Treści Prezentacje metod i wskazówek metodycznych prowadzenia zajęć  

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia, materiały edukacyjne  
Organizator Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 509 739 904 lub 42 617 04 30 
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369.  
Temat Edukacja dla Bezpieczeństwa w gimnazjum 

Adresaci nauczyciele gimnazjów i liceów 
Rodzaj formy seminaria 
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji co trzy miesiące 

Treści 

Prezentacje metod (metody aktywizujące myślenie twórcze uczących – 
metody synektyczne, metody meta planu, metody analizy i wprowadzania 
zmiany, symulacja dydaktyczna, gry dydaktyczne) i wskazówek 
metodycznych prowadzenia zajęć 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia, materiały edukacyjne  
Organizator Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 509 739 904 lub 42 617 04 30 

 
370.  

Temat Bezpieczeństwo narodowe jako stan ochrony przed wszelkimi 
zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi 

Adresaci uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy warsztaty  
Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji ustalony na podstawie zamówień lub zgłoszeń na bieżąco 

Treści 
• Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne  
• Jak organizować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia 

i życia ludzi? 
Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia, materiały edukacyjne 

Organizator Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 509 739 904 lub 42 617 04 30 
 

371.  

Temat 
Generowanie zagrożeń przez interdyscyplinarne systemy STEM 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics – czyli Nauka, 
Technologia, Inżynieria i Matematyka), systemy infotechniki 

Adresaci uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy warsztaty  
Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji ustalony na podstawie zamówień lub zgłoszeń na bieżąco 

Treści • Rozpoznawanie zagrożeń 
• Ochrona przed zagrożeniami  

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia, materiały edukacyjne 
Organizator Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 509 739 904 lub 42 617 04 30 

 
372.  

Temat Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 

Adresaci członkowie rad pedagogicznych, nauczyciele wszystkich typów szkół 
i placówek  

Rodzaj formy kurs BHP 
Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji ustalony na podstawie zamówień lub zgłoszeń na bieżąco 

Treści 
• Przepisy, zasady, sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych 

wypadkach osób dorosłych i uczniów 
• Udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach  

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia, materiały edukacyjne w formie 
konspektu. Koszt udziału: 900 PLN. Grupa do 16 osób 

Organizator Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 509 739 904 lub 42 617 04 30 
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373.  

Temat Oszacowanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 
w szkole/placówce 

Adresaci członkowie zespołów oceniających ryzyko zawodowe w szkołach 
i placówkach  

Rodzaj formy kurs BHP 
Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji IV kwartał 2015 r. i II kwartał 2016 r. 

Treści 

• Metodyka oszacowania ryzyka zawodowego z uwzględnieniem 
przepisów i zasad Kp i rozp. MPiPS z dnia 26 września 1997 r.  
z późn. zmianami 

• Zasady zarządzania ryzykiem zawodowym w szkole/placówce 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia, materiały edukacyjne w formie 
konspektu. 
Koszt udziału:150 PLN 

Organizator Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 509 739 904 lub 42 617 04 30 
 

374.  

Temat Identyfikowanie zagrożeń w środowisku człowieka. Bezpieczne 
zachowania w obliczu występowania zagrożenia 

Adresaci uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy warsztaty z uczniami 
Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji ustalony na podstawie zamówień lub zgłoszeń na bieżąco 

Treści • Rozpoznawanie zagrożeń 
• Ochrona przed zagrożeniami  

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia, materiały edukacyjne w formie 
konspektu 

Organizator Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 509 739 904 lub 42 617 04 30 
 

375.  
Temat Zarządzanie BHP, edukacja BHP, edukacja dla bezpieczeństwa  

Adresaci pracownicy i kadra szkół i placówek 
Rodzaj formy konsultacje indywidualne i grupowe 
Liczba godzin 2-6  

Planowany termin realizacji każdy tydzień (środy godz. 14.00) 

Treści 

• Metodyka pracy służb BHP 
• Analiza i ocena zagrożeń 
• Zarządzanie ryzykiem zawodowym 
• Wymagania i przepisy BHP 

Informacje dodatkowe 
Szczegółowe treści określają uczestnicy konsultacji na podstawie 
konkretnych zdarzeń i problemów z zakresu tematycznego konsultacji. 
Miejsce konsultacji: ul. Franciszkańska 137 pok. 16, lewa strona parter 

Organizator Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 509 739 904 lub 42 617 04 30 
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Edukacja ekologiczna 
 
 

376.  
Temat Szkoła ćwiczeń w zakresie edukacji ekologicznej 

Adresaci nauczyciele i uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  
Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne, prezentacje dydaktyczne 
Liczba godzin 36 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Stosowania w praktyce edukacyjnej nowoczesnych technologii  
z wykorzystaniem modeli i przyrządów pomiarowych 
w eksperymentach laboratoryjnych w zakresie ekologii i ochrony 
środowiska 

• Praca uczniów (rozwiazywanie zadań i problemów)  
z wykorzystaniem modeli i przyrządów pomiarowych  

• Podsumowanie zajęć ze wskazaniem uzyskanych efektów zajęć 

Informacje dodatkowe Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych wdrażaniem 
nowych metod kształcenia  

Organizator Dorota Zielińska, dzielinska@wckp.lodz.pl 
  

377.  

Temat Projektowanie spotkań zespołów metodycznych nauczycieli 
w Pracowni Edukacji Ekologicznej w roku szkolnym 2015-2016 

Adresaci nauczyciele w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (przedmiotów 
przyrodniczych i prowadzący edukację ekologiczną)  

Rodzaj formy spotkanie zespołu metodycznego 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji 16 września 2015 r. 

Treści 

• Potrzeby nauczycieli, oferta doskonalenia, 
• Propozycja pozalekcyjnych zajęć z uczniami w zakresie ekologii – 

opracowanie terminarza i zakresu prac spotkań zespołów 
metodycznych 

Informacje dodatkowe Istnieje możliwość powiększenia składu zespołu  
Organizator Dorota Zielińska, dzielinska@wckop.lodz.pl 

 
378.  

Temat Projektowanie materiałów dydaktycznych  

Adresaci nauczyciele gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 
podstawowych  

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego  
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

Opracowanie materiałów dydaktycznych: kart pracy, instrukcji do 
prowadzenia zajęć z wykorzystaniem modeli i pomocy dydaktycznych 
służących edukacji ekologicznej (badań gleby, elementów klimatu, 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii) oraz utrwalaniu wiedzy  
i doskonaleniu umiejętności uczniów 

Informacje dodatkowe Opracowane materiały będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć 
laboratoryjnych o tematyce ekologicznej  

Organizator Dorota Zielińska, dzielinska@wckp.lodz.pl 
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379.  

Temat Dobre praktyki w zakresie wykorzystywania nowych technologii  
w obszarze odnawialnych źródeł energii  

 Adresaci nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych  

Rodzaj formy seminarium 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji listopad – grudzień 2015 r. 

Treści 

• Nowe technologie stosowane w produkcji i wykorzystaniu energii 
elektrycznej  

• Przepisy prawa w zakresie OZE a rzeczywistość 
• Środowisko i warunki pracy firm instalacyjnych z obszaru OZE 
• Dobre praktyki w edukacji w zakresie upowszechniania wiedzy  

i kształtowania umiejętności dotyczących wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w gospodarce 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 
Organizator Dorota Zielińska, dzielinska@wckp.lodz.pl 

 
380.  

Temat Edukacja o odnawialnych źródłach energii z wykorzystaniem 
eksperymentu  

 Adresaci nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych  

Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – marzec 2016 r. 

Treści 

• Prezentacja nowych technologii w zakresie OZE w produkcji  
i wykorzystaniu energii elektrycznej 

• Projektowanie i dobór ćwiczeń, materiałów dydaktycznych, kart 
pracy do zajęć laboratoryjnych z wykorzystaniem modeli OZE 

• Weryfikacja wypracowanych materiałów pod kątem adekwatności do 
zaplanowanych eksperymentów  

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymują zaświadczenia 
Organizator Dorota Zielińska, dzielinska@wckp.lodz.pl 
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Doradztwo zawodowe 
 

381.  
Temat Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świadomym planowaniu kariery 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele , doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, liderzy 
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego 

Rodzaj formy konferencja, konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne, prezentacje 
dydaktyczne 

Liczba godzin konsultacje grupowe, indywidualne, prezentacje dydaktyczne – 30 
konferencja – 4  

Planowany termin realizacji 
konsultacje grupowe, indywidualne, prezentacje dydaktyczne –
październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. 
konferencja – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Doradztwo edukacyjno-zawodowe w planowaniu zatrudnienia 
• Współpraca z pracodawcami na rzecz przygotowania uczących się  

i absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy 
• Upowszechnianie oferty szkół zawodowych 
• Organizacja wewnątrzszkolnego systemu orientacji, doradztwa 

edukacyjno-zawodowego 
• Badanie predyspozycji zawodowych w organizacji zajęć 

pozalekcyjnych 
Informacje dodatkowe Zgłoszenia: msienna@poczta.fm 

Organizator Małgorzata Sienna  
 

382.  
Temat Zawodoznawstwo w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, liderzy wewnątrzszkolnego 
systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego 

Rodzaj formy konferencja, konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne 

Liczba godzin konferencja – 6 
konsultacje indywidualne, grupowe – 20 

Planowany termin realizacji marzec – czerwiec 2016 r. 

Treści • Dobre praktyki doradztwa edukacyjno-zawodowego 
• Pracodawcy na rzecz doradztwa zawodowego 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia: msienna@poczta.fm 
Organizator Małgorzata Sienna  

 
383.  

Temat Doradztwo edukacyjno-zawodowe on-line 

Adresaci liderzy wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne, konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne, 
seminarium 

Liczba godzin konsultacje indywidualne – 15, konsultacje grupowe – 15,                
seminarium – 6  

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – luty 2016 r. 

Treści • Wzbogacanie warsztatu pracy doradcy zawodowego 
• Baza informacyjna dla celów doradztwa zawodowego 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia: msienna@poczta.fm 
Organizator Małgorzata Sienna  
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384.  
Temat Techniki coachingu w edukacji i doradztwie zawodowym 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne, konsultacje grupowe i indywidualne 

Liczba godzin warsztaty metodyczne – 20  
konsultacje grupowe, indywidualne – 30  

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści • Coaching w edukacji 
• Techniki coachingowe w pracy doradcy zawodowego 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia: msienna@poczta.fm 
Organizator Małgorzata Sienna  

 
385.  

Temat Upowszechnienie oferty szkół zawodowych 
Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych i gimnazjów 

Rodzaj formy konferencja, seminarium 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji październik – listopad 2015 r., kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Wspieranie uczących się w tworzeniu indywidualnych planów rozwoju 
edukacyjno-zawodowego 

• Partnerstwo lokalne na rzecz zatrudnienia absolwentów 
• Forum Dyrektorów Szkół Zawodowych 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia: msienna@poczta.fm 
Organizator Małgorzata Sienna  

 
386.  

Temat Świadome planowanie ścieżki kształcenia i wybór zawodu 
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 
Liczba godzin 8  

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści 

• Poznanie siebie samego 
• Planowanie dalszej ścieżki kształcenia  
• Świat zawodów 
• Potrzeby i oczekiwania rynku pracy 

Informacje dodatkowe Modelowe zajęcia edukacyjne będą realizowane we współpracy ze 
szkołami, udział na podstawie zgłoszeń  

Organizator Ewa Koper, ewa.koper5@ wp.pl, 506 382 985 
  

387.  
Temat Świadome planowanie dalszej ścieżki kształcenia – badania ankietowe  

Adresaci 
członkowie Zespołu Zadaniowego ds. Badań Ankietowych dotyczących 
świadomego planowania dalszej ścieżki kształcenia uczniów gimnazjum 
oraz rodzice uczniów 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści Przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących kryteriów wyboru 
szkoły  

Informacje dodatkowe Opracowanie kwestionariusza oraz raportu z badań  
Organizator Ewa Koper, ewa.koper5@ wp.pl, 506 382 985 
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388.  
Temat Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka  

Adresaci Rodzice uczniów gimnazjów nr: 5, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36 
Rodzaj formy konsultacje grupowe  
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści 

Przygotowanie rodziców do wspierania dziecka w wyborze dalszej ścieżki 
kształcenia 
• Zmiany w systemie kształcenia 
• Wybór ścieżki edukacyjnej po gimnazjum 
• Różne możliwości potwierdzania kwalifikacji zawodowych 
• Branże rozwojowe w województwie łódzkim – prognozy rynku pracy 

Informacje dodatkowe Realizacja konsultacji grupowych na terenie gimnazjów 
Organizator Ewa Koper, ewa.koper5@ wp.pl, 506 382 985 

 
389.  

Temat Łódzki System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – koordynacja 
działań 

Adresaci uczniowie gimnazjów nr: 5, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36 
Rodzaj formy konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne, prezentacje dydaktyczne 
Liczba godzin 80 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Planujemy karierę edukacyjno-zawodową po ukończeniu gimnazjum 
• Poznawanie siebie jako jeden z drogowskazów kariery 
• Badanie predyspozycji zawodowych  z wykorzystaniem 

kwestionariuszy zainteresowań zawodowych i preferencji zawodowych  
• Świat zawodów – charakterystyka wybranych branż zawodowych 
• Wybór szkoły ponadgimnazjalnej 
• Oferta edukacyjna łódzkich szkół ponadgimnazjalnych 
• Rynek pracy w regionie i Polsce – prognozy  
• Konstruowanie Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego  

Informacje dodatkowe Realizacja zajęć we współpracy z liderami WSDEZ na terenie szkoły 
Organizator Ewa Koper, ewa.koper5@ wp.pl, 506 382 985 

 
390.  

Temat Edukacja statystyczna  
Adresaci nauczyciele i uczniowie gimnazjów 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego, konferencja 
Liczba godzin 31 

Planowany termin realizacji  październik – grudzień 2015 r., luty – kwiecień 2016 r.  

Treści 
• Statystyka w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej  
• Przygotowanie VI Konkursu Statystyka w karierze  
• Konferencja Edukacja statystyczna w gimnazjach 

Informacje dodatkowe Współpraca z Urzędem Statystycznym 
Organizator Małgorzata Redlicka, m.redlicka@op.pl  
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391.  

Temat Oferta szkół ponadgimnazjalnych zawodowych w roku szkolnym 
2015/2016 

Adresaci nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy spotkanie zespołu metodycznego 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji styczeń, luty, marzec 2016 r. 
Treści Opracowanie informatora Szkoły ponadgimnazjalne zawodowe 

Informacje dodatkowe Współpraca z innymi doradcami zawodowymi 
Organizator Małgorzata Redlicka, m.redlicka@op.pl 

 
392.  

Temat Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – 
koordynacja działań  

Adresaci uczniowie gimnazjów nr: 8, 12, 14, 17, 18, 19 oraz ZSP nr 22, Zespołu 
Szkół Rzemiosła, dyrektorzy i nauczyciele ww. szkół 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, konsultacje grupowe dla uczniów, konsultacje 
indywidualne, modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 210 
Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów  
• Wybór dalszej ścieżki kształcenia 
• Rynek pracy a wybór zawodu  
• Planowanie kariery zawodowej i edukacyjnej w kontekście zmian 

w systemie kształcenia 
• Aktywizacja na rynku pracy 
• Konstruowanie Indywidualnego Planu Działania 
• Szkolnictwo zawodowe w systemie kształcenia ponadgimnazjalnego 
• Wycieczki zawodoznawcze 

Informacje dodatkowe Realizacja zajęć we współpracy z liderami WSOiPZ na terenie szkoły 
Organizator Małgorzata Redlicka, m.redlicka@op.pl 

 
393.  

Temat Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka 
Adresaci rodzice uczniów gimnazjów 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne 
Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – marzec 2016 r. 

Treści Przygotowanie rodziców do świadomego wspierania dziecka w wyborze 
dalszej ścieżki kształcenia 

Informacje dodatkowe Zgłoszeń dokonują liderzy WSOiPZ 
Organizator Małgorzata Redlicka, m.redlicka@op.pl 

 
394.   

Temat Łódzki System Orientacji i Poradnictwa Zawodowego – koordynacja 
działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego 

Adresaci 
nauczyciele, liderzy wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa 
zawodowego, uczniowie, rodzice uczniów gimnazjów nr: 3, 7, 16, 38, 44, 
46 

Rodzaj formy lekcje modelowe, konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne 
Liczba godzin 80 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 
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Treści 

• Organizacja działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na 
terenie szkoły  

• Baza edukacyjno-informacyjna  
• Współpraca z ODZ oraz instytucjami rynku pracy i pracodawcami  
• Rozpoznawanie zawodów  
• Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów  
• Zapoznanie z ofertą szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz 

wyższych  
• Potrzeby regionalnego rynku pracy 

Informacje dodatkowe Realizacja zajęć we współpracy z liderami WSOiPZ na terenie szkoły 
Organizator Anna Zientalska, annazientalska@wp.pl 

 
395.  

Temat Doradztwo edukacyjno-zawodowe w gimnazjum 
Adresaci nauczyciele i liderzy WSOIPZ gimnazjów nr: 3, 7, 16, 38, 44, 46 

Rodzaj formy lekcje modelowe 
Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Rozpoznawanie zawodów  
• Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów  
• Zapoznanie z ofertą szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz 

wyższych  
• Potrzeby regionalnego rynku pracy 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 
Organizator Anna Zientalska, annazientalska@wp.pl 

 
396.  

Temat Trafny wybór dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej  
Adresaci liderzy WSOIPZ, uczniowie gimnazjów nr: 3, 7, 16, 38, 44, 46 

Rodzaj formy konsultacje indywidualne 
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji styczeń – kwiecień 2016 r. 

Treści • Określenie zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczącego się  
• Tworzenie Indywidualnego Planu Działania  

Informacje dodatkowe Realizacja zajęć we współpracy z liderami WSOiPZ na terenie szkoły 
Organizator Anna Zientalska, annazientalska@wp.pl 

       
397.  

Temat Dobre praktyki poradnictwa zawodowego 

Adresaci uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
oraz liderzy WSOiPZ 

Rodzaj formy konferencja, konkurs 
Liczba godzin 11 

Planowany termin realizacji luty – maj 2016 r. 

Treści 

Prezentacja wyników konkursów:  
• IX Konkursu Zawody przyszłości  
• VII Konkursu O przyszłości marzę teraz  
• III Konkursu Ja przedsiębiorca 

Informacje dodatkowe Konkursy realizowane w ramach prac zespołów metodycznych 
Organizator Małgorzata Bartosiak gobart2@op.pl 
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398.  

Temat Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – 
koordynacja działań  

Adresaci uczniowie gimnazjów nr: 20, 21, 22, 28, 47 oraz XXVI LO, ZSP nr 19 
i ZSG; dyrektorzy i nauczyciele ww. szkół 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne, modelowe zajęcia 
edukacyjne, konferencja 

Liczba godzin 60 
Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Określanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych 
• Struktura kształcenia ponadgimnazjalnego  
• Wybór szkoły ponadgimnazjalnej  
• Rynek pracy w regionie, Polsce i UE 
• Aktywizacja na rynku pracy 
• Standardy Kwalifikacji Zawodowych, ERK i PRK 
• Zmiany w szkolnictwie zawodowym 
• Mini targi pracy 
• Wycieczki zawodoznawcze 

Informacje dodatkowe Zgłoszeń grup uczniów dokonują liderzy WSOiPZ. 
Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły 

Organizator Małgorzata Bartosiak, gobart2@op.pl 
 

399.  
Temat Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka  

Adresaci rodzice uczniów gimnazjów 
Rodzaj formy konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne 
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści Przygotowanie rodziców do wspierania dziecka w wyborze dalszej ścieżki 
kształcenia 

Informacje dodatkowe Zgłoszeń dokonują liderzy WSOiPZ. 
Zajęcia odbywają się na terenie szkoły 

Organizator Małgorzata Bartosiak, gobart2@op.pl 
 

400.  

Temat Wdrożenie metody projektów do praktyki edukacyjnej poradnictwa 
zawodowego 

Adresaci nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy spotkania zespołów metodycznych 
Liczba godzin 16 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Metody aktywizujące, przygotowujące uczniów do pracy metodą 
projektów  

• Opracowanie regulaminów konkursów: IX Konkurs Zawody 
przyszłości, VII Konkurs O przyszłości marzę teraz i III Konkursu               
Ja Przedsiębiorca 

Informacje dodatkowe Spotkania według potrzeb nauczycieli 
Organizator Małgorzata Bartosiak, gobart2@op.pl 
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401.  
Temat Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego 

Adresaci nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy konsultacje indywidualne 
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – marzec 2016 r. 

Treści •  Przygotowanie nauczycieli do wdrażania IPSzDZ 
•  Wsparcie w realizacji programu 

Informacje dodatkowe Spotkania według potrzeb nauczycieli 
Organizator Małgorzata Bartosiak, gobart2@op.pl 

 
402.  

Temat Rozmowa doradcza 
Adresaci uczniowie łódzkich szkół i ich rodzice 

Rodzaj formy konsultacje indywidualne 
Liczba godzin 25 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – maj 2016 r.  

Treści 
• Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem 

profesjonalnych narzędzi badawczych  
• Tworzenie Indywidualnego Planu Działania 

Informacje dodatkowe wg zgłoszeń do punktu konsultacyjnego 
Organizator Małgorzata Bartosiak, gobart2@op.pl 

           
403.  

Temat Świat zawodów na wesoło – mechatronik czy znam ten zawód 
Adresaci uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów  

Rodzaj formy konsultacje grupowe  
Liczba godzin 2 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – maj 2016 r. 
Treści Poznanie zawodów mechatronicznych 

Informacje dodatkowe 

Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach w Laboratorium Robotyki  
i Laboratoriach Mechatronicznych Regionalnego Ośrodka Edukacji 
Mechatronicznej, wykonując ćwiczenia przygotowane dla danej grupy 
wiekowej. 
Termin ustalany indywidualnie  

Organizator Dorota Świt, dorotaswit@gmail.com, 42 678 33 78 wew. 101  
 

404.  
Temat Świat zawodów na wesoło 

Adresaci uczniowie szkół podstawowych 
Rodzaj formy konsultacje grupowe  
Liczba godzin zależnie od potrzeb 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści • Zapoznanie z różnymi zawodami 
• Budzenie szacunku wobec ludzi różnych profesji 

Informacje dodatkowe Termin ustalany indywidualnie  
Organizator Dorota Świt, dorotaswit@gmail.com, 42 678 33 78 wew. 101 
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405.  
Temat Badanie predyspozycji zawodowych 

Adresaci uczniowie gimnazjów 
Rodzaj formy konsultacje grupowe  
Liczba godzin 2 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści Badanie predyspozycji zawodowych przy pomocy testów  
i kwestionariuszy  

Informacje dodatkowe Termin ustalany indywidualnie. Badania w Pracowni Edukacji 
Przedzawodowej i w szkołach 

Organizator Agnieszka Bugajska-Możyszek, agnieszka.bugajska@o2.pl,  
42 678 33 78 wew. 101  

 
406.  

Temat Jak pomóc dziecku wybrać szkołę? 
Adresaci rodzice uczniów gimnazjów 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 
Liczba godzin zależnie od potrzeb 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – maj 2016 r. 
Treści Informacje o lokalnym rynku pracy, ofercie szkół i uczelni wyższych 

Informacje dodatkowe Termin ustalany indywidualnie 

Organizator Agnieszka Bugajska-Możyszek, agnieszka.bugajska@o2.pl,  
42 678 33 78 wew. 101 

 
407.  

Temat Trafny wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej 
Adresaci uczniowie gimnazjów 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 
Liczba godzin do uzgodnienia 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści • Czynniki wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej 
• Oferta szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych 

Informacje dodatkowe Termin ustalany indywidualnie  

Organizator Agnieszka Bugajska-Możyszek, agnieszka.bugajska@o2.pl,  
42 678 33 78 wew. 101 

 
408.  

Temat Promocja aktywności zawodowej absolwentów zawodowych szkół 
ponadgimnazjalnych 

Adresaci uczniowie zawodowych szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy konsultacje grupowe  
Liczba godzin zależnie od potrzeb 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści Oferta Powiatowego Urzędu Pracy dla absolwentów zawodowych szkół 
ponadgimnazjalnych 

Informacje dodatkowe Termin ustalany indywidualnie 

Organizator Agnieszka Bugajska-Możyszek, agnieszka.bugajska@o2.pl,  
42 678 33 78 wew. 101 
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409.  
Temat Badanie predyspozycji zawodowych 

Adresaci uczniowie gimnazjum 
Rodzaj formy konsultacje grupowe  
Liczba godzin 2 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści Badanie predyspozycji zawodowych przy pomocy testów  
i kwestionariuszy  

Informacje dodatkowe Termin ustalany indywidualnie. Badania w Pracowni Edukacji 
Przedzawodowej oraz w szkołach 

Organizator Emilia Gralewska, e_gralewska@onet.pl, 42 678 33 78 wew. 101  
 

410.  
Temat Trafny wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej 

Adresaci uczniowie gimnazjów 
Rodzaj formy konsultacje grupowe  
Liczba godzin zależnie od potrzeb 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści Omówienie czynników wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej, 
przedstawienie oferty szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych 

Informacje dodatkowe Termin ustalany indywidualnie  
Organizator Emilia Gralewska, e_gralewska@onet.pl, 42 678 33 78 wew. 101 

 
411.  

Temat Rodzic świadomym doradcą swojego dziecka 
Adresaci rodzice uczniów gimnazjum 

Rodzaj formy konsultacje grupowe  
Liczba godzin zależnie od potrzeb 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – maj 2016 r. 
Treści Informacje o lokalnym rynku pracy, ofercie szkół i uczelni wyższych 

Informacje dodatkowe Termin ustalany indywidualnie 
Organizator Emilia Gralewska, e_gralewska@onet.pl, 42 678 33 78 wew. 101 

 
412.  

Temat Promocja aktywności zawodowej absolwentów zawodowych szkół 
ponadgimnazjalnych 

Adresaci uczniowie zawodowych szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy konsultacje grupowe  
Liczba godzin zależnie od potrzeb 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści Oferta Powiatowego Urzędu Pracy dla absolwentów zawodowych szkół 
ponadgimnazjalnych 

Informacje dodatkowe Termin ustalany indywidualnie 
Organizator Emilia Gralewska, e_gralewska@onet.pl, 42 678 33 78 wew. 101 

 
413.  

Temat Łódzki System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – koordynacja 
działań 

Adresaci uczniowie gimnazjów nr: 6, 10, 13, 15, 24 oraz ZSP nr 5, ZSP nr 10 
Rodzaj formy konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne 
Liczba godzin 70 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 
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Treści 

• Określanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów  
• Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem 

profesjonalnych narzędzi badawczych  
• Rozpoznawanie zawodów  
• Potrzeby regionalnego rynku pracy  
• Wybór ścieżki edukacyjnej  
• Zapoznanie z ofertą szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz 

wyższych 
• Wycieczki zawodoznawcze 

Informacje dodatkowe 
Zgłoszeń grup uczniów dokonują liderzy WSOiPZ.  
Zajęcia odbywać się będą na terenie szkół i firm 

Organizator Jolanta Kacprzak, jolakacprzak@gmail.com 
 

414.  
Temat Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka 

Adresaci rodzice uczniów gimnazjów nr: 6, 10, 13, 15, 24 
Rodzaj formy konsultacje grupowe dla rodziców 
Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – marzec 2016 r. 

Treści 

• Struktura systemu edukacji w Polsce 
• Wybór szkoły ponadgimnazjalnej  
• Oferta łódzkich szkół ponadgimnazjalnych  
• Rynek pracy w regionie i w Polsce 

Informacje dodatkowe Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły 
Organizator Jolanta Kacprzak, jolakacprzak@gmail.com 

  
415.  

Temat Doradztwo edukacyjno-zawodowe w gimnazjum 
Adresaci dyrektorzy, nauczyciele gimnazjów nr: 6, 10, 13, 15, 24 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 
• Określanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów  
• Oferta szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz wyższych  
• Potrzeby regionalnego rynku pracy 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie zgłoszeń indywidualnych 
Organizator Jolanta Kacprzak, jolakacprzak@gmail.com 

 
416.  

Temat Wzorcowe działania systemowe szkół z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego 

Adresaci nauczyciele, liderzy WSOiPZ, doradcy zawodowi 
Rodzaj formy spotkania zespołów metodycznych 
Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w zakresie wewnętrznych  
działań w szkołach w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego 

• Wymiana doświadczeń związanych z efektywnością prac 
podejmowanych w szkołach w ramach doradztwa edukacyjno-
zawodowego 

• Wzbogacanie bazy edukacyjno-zawodowej szkół 
• Strategia gromadzenia, opracowania i selekcjonowania materiałów 
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informacyjnych zgodnie z poziomem kształcenia i typem szkoły 
• Certyfikowanie wzorcowych działań szkół 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie zgłoszeń indywidualnych 
Organizator Jolanta Kacprzak, jolakacprzak@gmail.com 

 
417.  

Temat Orientacja zawodowa w I etapie kształcenia 
Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zajęć technicznych 

Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. 

Treści 
• Orientacja zawodowa nauczycielom w klasach I-III 
• Działalność Szkolnych Ośrodków Kariery funkcjonujących 

w szkołach podstawowych 

Informacje dodatkowe Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Rysowniczej 
1/3 

Organizator Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl, 604 955 001  
Aleksandra Proc, olaproc@wp.pl, 668 157 479  

 
418.  

Temat Metoda projektu w planowaniu szkolnych działań związanych 
z orientacją zawodową w szkołach podstawowych 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych i edukacji wczesnoszkolnej 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. 

Treści 

• Przypomnienie istoty metody projektu  
• Zainicjowanie współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

z nauczycielami klas IV-VI w zakresie tworzenia projektów 
dotyczących orientacji zawodowej 

Informacje dodatkowe Możliwość zadeklarowania udziału w projekcie. Zajęcia odbędą się 
w Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Rysowniczej 1/3 

Organizator Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl, 604 955 001  
Aleksandra Proc, olaproc@wp.pl, 668 157 479  

  
419.  

Temat 
Projektowanie pracy nauczycieli edukacji technicznej nad 
modelowaniem wewnątrzszkolnych systemów orientacji 
i poradnictwa zawodowego w szkołach podstawowych 

Adresaci nauczyciele szkół zainteresowanych udziałem w projekcie 
Rodzaj formy konsultacje grupowe 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – grudzień 2015 r. 

Treści Opracowanie oraz wdrażanie projektów edukacyjnych na terenie szkół 
uczestniczących w projekcie 

Informacje dodatkowe Wsparcie instytucji pozyskanych do współpracy przy realizacji projektu  

Organizator Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl, 604 955 001  
Aleksandra Proc, olaproc@wp.pl, 668 157 479  
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420.  

Temat 
Podsumowanie projektów edukacyjnych związanych 
z modelowaniem wewnątrzszkolnych systemów orientacji 
i poradnictwa zawodowego w szkołach podstawowych 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych i edukacji wczesnoszkolnej 
Rodzaj formy prezentacje dydaktyczne 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji kwiecień – maj 2016 r. 

Treści 
• Prezentacja projektów  
• Imprezy podsumowujące działania w zakresie orientacji  

i poradnictwa zawodowego 
Informacje dodatkowe Zajęcia odbędą się w szkołach uczestniczących w projekcie 

Organizator Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl, 604 955 001  
Aleksandra Proc, olaproc@wp.pl, 668 157 479 

 
421.  

Temat 
Podsumowanie prac nad modelowaniem wewnątrzszkolnych 
systemów orientacji i poradnictwa zawodowego w szkołach 
podstawowych 

Adresaci nauczyciele biorący udział w projekcie  
Rodzaj formy konferencja 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji maj – czerwiec 2016 r. 
Treści Prezentacja sprawozdań z projektu 

Informacje dodatkowe Podsumowanie odbędzie się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy 
ul. Franciszkańskiej 137 

Organizator Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl, 604 955 001  
Aleksandra Proc, olaproc@wp.pl, 668 157 479 

 
 

422.  

Temat 
Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie doradztwa 
edukacyjno-zawodowego 

Adresaci nauczyciele, uczniowie 
Rodzaj formy konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne 
Liczba godzin 40 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści 

• Istota i cel planowania kariery zawodowej 
• Kryteria wyboru zawodu i kierunku kształcenia 
• Analiza zainteresowań i uzdolnień jako element planowania kariery 

zawodowej 
• Rozwijanie zainteresowań zawodowych u dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
Informacje dodatkowe Spotkania według potrzeb klientów 

Organizator Wanda Chyrczakowska, rolka111@o2.pl, 42 678 33 78  
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Badania rynku pracy 
423.  

Temat Gromadzę, przechowuję i przetwarzam dane w pakiecie MS Office – 
praktyczne zastosowania 

Adresaci 

nauczyciele i pracownicy administracji szkolnej zamierzający poszerzyć 
swoją wiedzę o możliwości programu MS Access i MS Excel 
(w zakresie przetwarzania danych), aby zwiększyć sprawność 
i efektywność gromadzenia i przetwarzania informacji oraz ich 
wykorzystania; wymagania wstępne:  
- podstawowe wiadomości o pracy z komputerem,  
- umiejętność pracy w środowisku Windows – zagadnienia 

podstawowe 
- podstawowe wiadomości o pracy w Excelu 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 16 

Planowany termin realizacji  I i II kwartał 2016 r. 

Treści 

• Zasady projektowania baz danych tworzonych w środowisku MS 
Excel  

• Znajopmość i praktyczne wykorzystanie funkcji przetwarzania 
danych w programie Microsoft Excel 

• Wprowadzenie do baz danych (rodzaje, obiekty) 
• Zasady projektowania baz danych MS Access 
• Tabele (funkcje, tworzenie i obsługa) 
• Relacje pomiędzy tabelami  
• Formularze (tworzenie, rodzaje formantów) 
• Kwerendy i raporty (projektowanie, rodzaje) 
• Formularze baz – funkcje, obsługa, zapoznanie z projektem formularza 
• Praktyczne wykorzystanie baz danych tworzonych w środowisku 

Excel’a i Access’a 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymują: 
• skrypt do zajęć w formie elektronicznej (plik PDF),  
• zestawy plików ćwiczeniowych, na których będą wykonywane 

zadania, 
• zaświadczenie o ukończeniu warsztatów. 
Ukształtują umiejętności: 
• właściwej organizacji danych w Excelu, 
• wykorzystania funkcji i formuł złożonych do obróbki danych 

w Excelu, 
• korzystania z programu Microsoft Access, 
• tworzenia tabel, kwerend i raportów, 
• gromadzenia i wykorzystania informacji z wielu źródeł – tabel, 
• uzyskiwania „odpowiedzi” od bazy danych na szczegółowe, 

zindywidualizowane pytania za pomocą kwerend, 
• wykorzystania w edukacji funkcjonalności baz danych MS Access 

oraz tabel danych MS Excel w praktycznych zastosowaniach na 
potrzeby nauczycieli i administracji szkolnej. 

Terminy warsztatów będą ustalone po napłynięciu zgłoszeń. Każdy, kto 
prześle Kartę zgłoszenia zostanie powiadomiony o terminie zajęć 
(mailowo lub telefonicznie) 

Organizator Jarosław Tokarski, jtokarski@wckp.lodz.pl, 42 678 33 78, wew. 357  
Współpraca: Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji 

 

13 
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424.  

Temat Upowszechnianie wyników badań i analiz z obszaru monitorowania 
rynku pracy 

Adresaci 

dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół, doradcy zawodowi, 
przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerzy, z którymi 
ORPdE w ŁCDNiKP podpisało porozumienie o współpracy, pozostałe 
instytucje rynku pracy i edukacji, osoby zainteresowane problematyką 
zmian na rynku pracy 

Rodzaj formy seminaria, konferencje 
Liczba godzin łącznie około 10 

Planowany termin realizacji IV kw. 2015 r., I kw. i II kw. 2016 r. 

Treści 

Wyniki własnych badań ORPdE z obszaru monitorowania rynku pracy 
w kontekście potrzeb edukacji, zostaną przedstawione m.in. podczas 
spotkań organizowanych przez Obserwatorium Rynku Pracy dla 
Edukacji, takich jak: 
• seminarium/konferencja poświęcone wynikom prowadzonego przez 

ORPdE we współpracy z Partnerami (An-Stat w Łodzi, PUP 
w Łodzi) badania kobiet sukcesu na łódzkim rynku pracy (grudzień 
2015 r.) 

• seminarium/konferencja poświęcone wynikom prowadzonego przez 
ORPdE badania przedsiębiorców reprezentujących wybrane obszary 
działalności (II kw. 2016 r.) 

• dwa seminaria w ramach sieci partnerskiej ORPdE w obszarze 
monitorowania rynku pracy (IV kw. 2015 r. i II kw. 2016 r.) 

Informacje dodatkowe 

W ramach ww. spotkań będą prezentowane między innymi  informacje 
na temat sytuacji na rynku pracy regionu łódzkiego, oczekiwań 
pracodawców wobec pracowników, zapotrzebowania na zawody 
i kwalifikacje, branże rozwojowe – w kontekście aktualnych wyników 
badań Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji ŁCDNiKP. 
Ponadto w ramach planowanych seminariów i konferencji będą także 
prezentowane wyniki najnowszych projektów badawczych  
prowadzonych przez Zespół Obserwatorium. Dlatego też ich 
szczegółowe terminy będą zbieżne (i od nich zależne) z terminami 
zakończenia tych prac i opracowania raportów końcowych 
z przeprowadzonych badań.  
O konkretnych terminach spotkań będziemy informować poprzez 
rozesłanie szybkich informacji do szkół oraz na stronie internetowej 
ORPdE: www.orpde.wckp.lodz.pl. 
Uczestnicy seminariów i konferencji będą mogli uczestniczyć 
w interesujących dyskusjach oraz otrzymają raporty końcowe 
z najnowszych badań (wraz z wnioskami i rekomendacjami) 

Organizator Elżbieta Ciepucha, eciepucha@wckp.lodz.pl, 42 678 33 78, wew. 357  
Współpraca: Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji 
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425.  

Temat 
Wsparcie wszystkich typów szkół w obszarze monitorowania rynku 
pracy na kwalifikacje, szczególnie zawodowe, przyszłych 
pracowników 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół wszystkich typów, doradcy zawodowi, 
osoby zainteresowane problematyką zmian na rynku pracy  

Rodzaj formy konsultacje grupowe 
Liczba godzin w zależności od zgłaszanych potrzeb  

Planowany termin realizacji od 14 września 2015 r.  

Treści 

• Sytuacja na rynku pracy regionu łódzkiego, oczekiwania 
pracodawców wobec pracowników, zapotrzebowanie na zawody 
i kwalifikacje, branże rozwojowe, zawody przyszłości 

• Wybrane aktualne wyniki badań z obszaru rynku pracy w odniesieniu 
do sprzężeń zwrotnych w układzie SZKOŁA – PRACODAWCY oraz 
zapotrzebowanie rynku pracy na odpowiednie kadry, w tym 
zapotrzebowanie na kompetencje zawodowe i społeczne ważne dla 
rynku pracy 

• Badanie losów absolwentów, ze szczególnym uwzględnieniem szkół 
zawodowych (metodologia, narzędzia badawcze) 

Informacje dodatkowe Szczegółowe terminy ustalane będą według zapotrzebowania 
zgłaszanego telefonicznie/mailowo 

Organizator Elżbieta Ciepucha, eciepucha@wckp.lodz.pl, 42 678 33 78, wew. 357  
Współpraca: Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji 
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Edukacja informatyczna 
 

426.  
Temat I Kongres Innowacyjnych Nauczycieli 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem 
technologii informacyjnej w swojej pracy 

Rodzaj formy kongres (seminaria, warsztaty) 
Liczba godzin 18 

Planowany termin realizacji 2-3 października 2015 r. 

Treści 

Wystąpienia inaugurujące kongres: 
• prof. dr hab. Krzysztof Diks – temat: „Czytam, piszę, 

rachuję, programuję - wyzwania dla nauczyciela XXI wieku” 
• prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski – temat: „Wychowanie w erze cyfrowej” 
Planowana tematyka warsztatów: 
• Rozwijanie kreatywności w modelowaniu przestrzennym  
• Prezi – nowy wymiar prezentacji i wirtualnej pracy grupowej 
• Każdy może być programistą – programowanie w środowisku Scratch 
• Kreowanie rozszerzonej rzeczywistości w szkole z zastosowaniem 

aplikacji Aurasma 
• Taśma VHS i co dalej – odzyskaj zapomniane filmy 
• Bezpieczeństwo w sieci 
• Html5 
• Blender – modelowanie 3d 
• Znaczenie motywowania uczniów do nauki 
• Odwrócona lekcja na Łódzkiej Platformie Edukacyjnej sposobem na 

zwiększenie zaangażowania uczniów 
• Przygotowanie filmów dla potrzeb strategii „odwróconej klasy” 
• Sprzęt z klasą, czyli wybór bez pudła 
• dziennik.edu.pl – bezpłatny dziennik elektroniczny w świetle 

najnowszych wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej 
• Nie bój żaby – jak przeprowadzić nietuzinkowe zajęcia z iPadem 
• Zamień notatki na doświadczenia. Cyfrowe laboratoria przyrodnicze 

Pasco 
• Tablica interaktywna – dlaczego najważniejsze jest jej oprogramowanie? 
• Własne materiały w 5 minut, czyli jak szybko przygotować się na 

lekcję z tablicą interaktywną 
• Yammer – zamknięta sieć społecznościowa dla szkoły np. Office 365 
• Przygotowanie materiałów graficznych w programie Gimp 
• ®leo english method 
• Sztuka wystąpień publicznych – czyli jak przyciągnąć uwagę odbiorców  
• Efektywne wykorzystywanie środków unijnych na unowocześnienie 
środowiska edukacyjnego w perspektywie finansowej 2015  

Informacje dodatkowe 

Kongres zostanie zorganizowany we współpracy z wydawnictwem 
EduFakty. Uczę Nowocześnie oraz wieloma firmami informatycznymi, 
między innymi takimi jak: Microsoft, Lenowo, Agraf, Young Digital 
Planet, IRS, Sad, Samsung, Helion i inne. Koszt uczestnictwa wynosi 
399 lub 490 PLN (z jednym noclegiem). Każdy uczestnik otrzyma tablet 
Lenowo 7” z materiałami konferencyjnymi 

Organizator Anna Koludo, koludo@wckp.lodz.pl; współpraca: pracownicy Ośrodka 
Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 
 

14 



151 
 

427.  
Temat Praca z e-podręcznikiem 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem 
technologii informacyjnej w swojej pracy 

Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji 
Cyklicznie 3 spotkania raz w tygodniu we wtorki w godz. 15.00 – 19.00 
w okresie październik 2015 r. – luty 2016 r. 

Treści 

• Sposoby wykorzystania funkcjonalności e-podręcznika 
• Dobór oprogramowania pozwalający na osiągnięcie efektów 

określonych w podstawie programowej  
• Wykonywanie interaktywnych ćwiczeń 
• Dobór projektów sprzyjających uzyskaniu efektów kształcenia 

Informacje dodatkowe 
Terminy zostaną uszczegółowione po wpłynięciu odpowiedniej liczby 
kart zgłoszeń.  
Cena: 24 PLN 

Organizator Anna Koludo, koludo@wckp.lodz.pl; współpraca: pracownicy Ośrodka 
Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 
428.  

Temat Mistrzowie kodowania. Programowanie w środowisku Scratch 
Adresaci nauczyciele przedmiotów informatycznych 

Rodzaj formy kurs informatyczny 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – marzec 2016 r. 

Treści 

• Zapoznanie ze środowiskiem Scratch 
• Tworzenie prostych aplikacji z wykorzystaniem instrukcji 

warunkowych, pętli i sekwencji poleceń 
• Wprowadzenie interakcji użytkownika 
• Opracowanie projektów multimedialnych 

Informacje dodatkowe 
Terminy zostaną uszczegółowione po wpłynięciu odpowiedniej liczby 
kart zgłoszeń.  
Cena: 40 PLN 

Organizator Anna Koludo, koludo@wckp.lodz.pl; współpraca: pracownicy Ośrodka 
Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 
429.  

Temat Organizacja procesu dydaktycznego z wykorzystaniem Łódzkiej 
Platformy Edukacyjnej 

Adresaci nauczyciele szkół zainteresowanych wdrażaniem Łódzkiej Platformy 
Edukacyjnej 

Rodzaj formy szkolenie rady pedagogicznej 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – czerwiec 2016 r.  

Treści 

• Wykorzystanie zasobów edukacyjnych do prezentacji treści 
kształcenia 

• Własne zasoby edukacyjne 
• Projektowanie lekcji na platformie 
• Testy na platformie  
• Zapewnienie komunikacji nauczyciel – uczeń 
• Znaczenie wirtualnej tablicy 
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Informacje dodatkowe Terminy zostaną ustalone po nadesłaniu przez szkołę zapotrzebowania 
na zorganizowanie takiego szkolenia 

Organizator Anna Koludo, koludo@wckp.lodz.pl; współpraca: pracownicy Ośrodka 
Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 
430.  

Temat Organizacja procesu dydaktycznego z wykorzystaniem Łódzkiej 
Platformy Edukacyjnej 

Adresaci nauczyciele zainteresowani wdrażaniem Łódzkiej Platformy 
Edukacyjnej 

Rodzaj formy kurs 
Liczba godzin 40 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – styczeń 2016 r. 

Treści 

• Wykorzystanie zasobów edukacyjnych do prezentacji treści kształcenia 
• Projektowanie własnego zasobu edukacyjnego 
• Projektowanie lekcji na platformie 
• Projektowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego,  
• Zapewnienie komunikacji nauczyciel – uczeń 
• Raportowanie osiągnięć uczniów 
• Znaczenie wirtualnej tablicy 

Informacje dodatkowe Terminy zostaną ustalone po otrzymaniu zgłoszeń 

Organizator Anna Koludo, koludo@wckp.lodz.pl; współpraca: pracownicy Ośrodka 
Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 
431.  

Temat Prezi – nowy wymiar prezentacji i wirtualnej pracy grupowej 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem 
technologii informacyjnej w swojej pracy 

Rodzaj formy kurs 
Liczba godzin 24 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Licencje na wykorzystanie programu PREZI 
• Specyfika pracy z programem PREZI, jego podstawowe funkcje 
• Zaprojektowanie prezentacji w programie PREZI 
• Przygotowanie materiałów graficznych do prezentacji w programie GIMP 
• Przygotowanie filmu do prezentacji w programie PHOTOSTORY 
• Zdalna praca zespołowa nad opracowaniem wspólnej prezentacji 

w programie PREZI 
• Udostępnianie, upowszechnianie i archiwizowanie wykonanej 

prezentacji w programie PREZI 

Informacje dodatkowe 
Terminy zostaną uszczegółowione po wpłynięciu odpowiedniej liczby 
zgłoszeń.  
Cena: 48 zł 

Organizator Anna Koludo, koludo@wckp.lodz.pl; współpraca: pracownicy Ośrodka 
Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 
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432.  

Temat Prezi – nowy wymiar prezentacji  

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem 
technologii informacyjnej w swojej pracy 

Rodzaj formy warsztaty (szkolenie rady pedagogicznej) 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Licencje na wykorzystanie programu PREZI 
• Specyfika pracy z programem PREZI, jego podstawowe funkcje 
• Zaprojektowanie prezentacji w programie PREZI 
• Zdalna praca zespołowa nad opracowaniem wspólnej prezentacji 

w programie PREZI 
• Udostępnianie, upowszechnianie i archiwizowanie wykonanej 

prezentacji w programie PREZI 

Informacje dodatkowe 
Terminy zostaną uszczegółowione po wpłynięciu odpowiedniej liczby 
Kart zgłoszeń. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia rady 
pedagogicznej o tej samej tematyce 

Organizator Anna Koludo, koludo@wckp.lodz.pl; współpraca: pracownicy Ośrodka 
Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 
433.  

Temat Projektowanie edukacyjnych materiałów graficznych 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem 
technologii informacyjnej w swojej pracy 

Rodzaj formy kurs 
Liczba godzin 40 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Zmiana rozmiaru i rozdzielczości 
• Modyfikacja kolorystyki, głębi ostrości, ostrości obrazu 
• Retusz fotografii 
• Edycja obrazu w warstwach 
• Fotomontaże, kolaże, panoramy 
• Stosowanie filtrów 
• Łączenie grafiki rastrowej i wektorowej 
• Przygotowanie grafiki do druku i publikacji internetowej 

Informacje dodatkowe 
Terminy zostaną uszczegółowione po wpłynięciu odpowiedniej liczby 
kart zgłoszeń.  
Cena 80 zł 

Organizator Anna Koludo, koludo@wckp.lodz.pl; współpraca: pracownicy Ośrodka 
Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 
434.  

Temat Przygotowanie materiałów graficznych 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem 
technologii informacyjnej w swojej pracy 

Rodzaj formy warsztaty (szkolenie rady pedagogicznej) 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 
• Zmiana rozmiaru i rozdzielczości 
• Modyfikacja kolorystyki, ostrości obrazu 
• Retusz fotografii 
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• Edycja obrazu w warstwach 
• Fotomontaże 

Informacje dodatkowe 

Terminy zostaną uszczegółowione po wpłynięciu odpowiedniej liczby 
Kart zgłoszeń. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia rady 
pedagogicznej o tej samej tematyce pod warunkiem dysponowania przez 
szkołę odpowiednio przygotowaną pracownią komputerową 

Organizator Anna Koludo, koludo@wckp.lodz.pl; współpraca: pracownicy Ośrodka 
Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 
435.  

Temat Rozwijanie kreatywności. Modelowanie przestrzenne w programie 
SketchUp  

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem 
technologii informacyjnej w swojej pracy 

Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Specyfika projektowania przestrzennego w programie Sketchup 
• Tworzenie brył i ich przenikanie 
• Projektowanie konstrukcji przestrzennych 
• Pokrywanie elementów kolorem lub teksturą 
• Korzystanie z biblioteki elementów 
• Eksport projektu do popularnych formatów grafiki rastrowej 

Informacje dodatkowe 
Terminy zostaną uszczegółowione po wpłynięciu odpowiedniej liczby 
kart zgłoszeń. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia rady 
pedagogicznej o tej samej tematyce 

Organizator Anna Koludo, koludo@wckp.lodz.pl; współpraca: pracownicy Ośrodka 
Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 
436.  

Temat 
Spotkania sekcji Konstruktorów i Programistów Dziecięcej 
Akademii Młodych Twórców  

Adresaci dzieci 6-9 letnie zakwalifikowane do zajęć pozaszkolnych, opiekunowie 
Rodzaj formy edukacyjne zajęcia pozaszkolne 
Liczba godzin 20  

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 
• Tajemnice świata automatyki, elektroniki, fotografii, informatyki, 

robotyki 
• Wspólne projektowanie, konstruowanie i programowanie  

Informacje dodatkowe 
Przewidziana 1 grupa dzieci (15 osób). Informacje o naborze zostaną 
upowszechnione (decydować będzie kolejność zgłoszeń) 

Organizator 
Sławomir Szaruga, szarugas@wckp.lodz.pl; współpraca: pracownicy 
Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 
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437.  

Temat 
Konkursy informatyczne dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Adresaci nauczyciele informatyki – zespół zadaniowy 
Rodzaj formy konsultacje grupowe  
Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – kwiecień 2015 r. 

Treści 
• Opracowanie regulaminu konkursu 
• Konstruowanie zadań na eliminacje konkursowe 
• Ocena prac konkursowych 

Informacje dodatkowe Informacja szczegółowa na stronie internetowej ŁCDNiKP 
Organizator Sławomir Szaruga, szarugas@wckp.lodz.pl 

 
438.  

Temat Spotkania członków Akademii Młodych Twórców  
Adresaci młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy edukacyjne zajęcia pozaszkolne z zakresu programowania 
Liczba godzin 40  

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. 
Treści Programowanie w językach wysokiego poziomu - PHP 

Informacje dodatkowe 
Przewidziano 1 grupę młodzieży (15 osób). Informacje o naborze 
zostaną upowszechnione, decydować będzie kolejność zgłoszeń 

Organizator Sławomir Szaruga, szarugas@wckp.lodz.pl; współpraca: pracownicy 
Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 
439.  

Temat Spotkania uczniów z Twórczej Szkoły Komputerowej  
Adresaci uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 

Rodzaj formy edukacyjne zajęcia pozaszkolne 
Liczba godzin 40 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści • Robotyka mobilna (uczniowie szkół podstawowych) 
• Programowanie w Balti’e (uczniowie gimnazjów)  

Informacje dodatkowe 
Przewidziano po 1 grupie uczestników (razem 30 osób). Informacje 
o naborze wg kolejności zgłoszeń) zostaną upowszechnione  

Organizator Sławomir Szaruga, szarugas@wckp.lodz.pl; współpraca: pracownicy 
Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 
440.  

Temat Tworzenie stron WWW z wykorzystaniem języków HTML i CSS 
Adresaci nauczyciele szkół łódzkich 

Rodzaj formy kurs 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji 1 lutego 2016 r. – 15 marca 2016 r. 

Treści Poznanie i korzystanie z możliwości języków HTML i CSS w wersjach, 
odpowiednio 5 i 3 

Informacje dodatkowe O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń 
Organizator Sławomir Szaruga, szarugas@wckp.lodz.pl  
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441.  

Temat Nowoczesne narzędzia informatyczne w pracy nauczyciela 
Adresaci nauczyciele szkół łódzkich 

Rodzaj formy kurs doskonalący 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji  wrzesień – październik 2015 r. 

Treści 

Praca w chmurze – wykorzystanie do pracy zespołowej: 
• Idea „Chmury” (Cloud) 
• Dostępne „Chmury” 
• Usługi dostępne w „Chmurach” 
• Wykorzystanie bezpłatnych narzędzi edycyjnych on-line 
• Udostępnianie dokumentów i kalendarzy 
• Synchronizacja danych na wielu komputerach 
• Prawo autorskie 

Informacje dodatkowe O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń 
Organizator Tomasz Krupa, tomek@wckp.lodz.pl, 42 678 69 83 

 
442.  

Temat Nowoczesne narzędzia informatyczne w pracy nauczyciela 
Adresaci nauczyciele szkół łódzkich 

Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – styczeń 2016 r. 

Treści 

Praca w chmurze - wykorzystanie do pracy zespołowej: 
• Idea „Chmury” (Cloud) 
• Dostępne „Chmury” 
• Usługi dostępne w „Chmurach” 
• Wykorzystanie bezpłatnych narzędzi edycyjnych on-line 
• Udostępnianie dokumentów i kalendarzy 
• Synchronizacja danych na wielu komputerach 
• Prawo autorskie 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 
Organizator Tomasz Krupa, tomek@wckp.lodz.pl, 42 678 69 83 

 
443.  

Temat Nowoczesne narzędzia informatyczne w pracy nauczyciela 
Adresaci nauczyciele szkół łódzkich 

Rodzaj formy rady pedagogiczne 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. – luty 2016 r. 

Treści 

Praca w chmurze - wykorzystanie do pracy zespołowej: 
• Idea „Chmury” (Cloud) 
• Dostępne „Chmury” 
• Usługi dostępne w „Chmurach” 
• Wykorzystanie bezpłatnych narzędzi edycyjnych on-line 
• Udostępnianie dokumentów i kalendarzy 
• Synchronizacja danych na wielu komputerach 
• Prawo autorskie 

Informacje dodatkowe O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń 
Organizator Tomasz Krupa, tomek@wckp.lodz.pl, 42 678 69 83 
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444.  

Temat Tworzenie i cyfryzacja posiadanych filmowych materiałów 
edukacyjnych 

Adresaci nauczyciele szkół łódzkich 
Rodzaj formy kurs doskonalący 
Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. – luty 2016 r. 

Treści 

• Nieliniowe przetwarzanie filmów – programy komercyjne i darmowe 
• Kamery i zasady pozyskiwania materiału filmowego  
• Sprzęt i oprogramowanie  
• Przetwarzanie nieliniowe – cięcie efekty, podkład dźwiękowy, 

przejścia, obraz w obrazie, menu płyty 
Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Tomasz Krupa, tomek@wckp.lodz.pl, 42 678 69 83 
 

445.  
Temat Digitalizacja filmów dydaktycznych VHS 

Adresaci nauczyciele szkół łódzkich 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji luty – maj 2016 r. 

Treści 

• Nieliniowe przetwarzanie filmów – programy komercyjne i darmowe 
• Kamery i zasady pozyskiwania materiału filmowego  
• Sprzęt i oprogramowanie  
• Przetwarzanie nieliniowe – cięcie efekty, podkład dźwiękowy, 

przejścia, obraz w obrazie, menu płyty 
Informacje dodatkowe O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń 

Organizator Tomasz Krupa, tomek@wckp.lodz.pl, 42 678 69 83 
 

446.  
Temat Urządzenia z systemem Android w szkole 

Adresaci nauczyciele szkół łódzkich 
Rodzaj formy kurs 
Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji październik – grudzień 2015 r. 

Treści 
• Tablet i jego zastosowanie w edukacji 
• Organizacja zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tabletów 
• Aplikacje edukacyjne dla systemu Android 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 
Organizator Tomasz Krupa, tomek@wckp.lodz.pl, 42 678 69 83 

 
447.  

Temat Urządzenia z systemem Android w szkole 
Adresaci nauczyciele szkół łódzkich 

Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – styczeń 2016 r. 

Treści 
• Tablet i jego zastosowanie w edukacji 
• Organizacja zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tabletów 
• Aplikacje edukacyjne dla systemu Android 

Informacje dodatkowe O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń 
Organizator Tomasz Krupa, tomek@wckp.lodz.pl, 42 678 69 83 
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448.  

Temat Urządzenia z systemem Android w szkole 
Adresaci nauczyciele szkół łódzkich 

Rodzaj formy szkolenie rady pedagogicznej 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. – luty 2016 r. 

Treści 
• Tablet i jego zastosowanie w edukacji 
• Organizacja zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tabletów 
• Aplikacje edukacyjne dla systemu Android 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 
Organizator Tomasz Krupa, tomek@wckp.lodz.pl, 42 678 69 83 

 
449.  

Temat Certyfikacja umiejętności nauczycieli w zakresie ICT 
Adresaci nauczyciele szkół łódzkich 

Rodzaj formy kurs 
Liczba godzin 18 

Planowany termin realizacji październik – grudzień 2015 r. 

Treści 

Przetwarzanie tekstów: 
• Formatowanie dokumentów tekstowych 
• Tabele 
• Ustawienia strony 
• Style 
• Praca z wieloma dokumentami 
• Automatyczny spis treści 
• Korespondencja seryjna 

Informacje dodatkowe O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń 
Organizator Tomasz Krupa, tomek@wckp.lodz.pl, 42 678 69 83 

 
450.  

Temat Certyfikacja umiejętności nauczycieli w zakresie ICT 
Adresaci nauczyciele szkół łódzkich 

Rodzaj formy kurs 
Liczba godzin 18 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – styczeń 2016 r. 

Treści 

Arkusze kalkulacyjne: 
• Adresowanie komórek 
• Formatowanie komórek – typy danych 
• Obliczenia i formuły 
• Wykresy 
• Wydruki 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 
Organizator Tomasz Krupa, tomek@wckp.lodz.pl, 42 678 69 83 

 
451.  

Temat Certyfikacja umiejętności nauczycieli w zakresie ICT 
Adresaci nauczyciele szkół łódzkich 

Rodzaj formy kurs 
Liczba godzin 18 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. – luty 2016 r. 
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Treści 

Podstawy pracy z komputerem: 
• Dostosowywania głównych ustawień systemu operacyjnego 

i używania wbudowanych mechanizmów pomocy 
• Tworzenia prostych dokumentów oraz ich drukowanie 
• Przechowywanie, kompresja i dekompresja danych przy użyciu 

dedykowanego oprogramowania 
• Łączenie się z siecią 
• Bezpieczeństwo danych oraz urządzeń i ochrona ich przed realnymi 

zagrożeniami 
Informacje dodatkowe O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń 

Organizator Tomasz Krupa, tomek@wckp.lodz.pl, 42 678 69 83 
 
 
 

452.  
Temat Certyfikacja umiejętności nauczycieli w zakresie ICT 

Adresaci nauczyciele szkół łódzkich 
Rodzaj formy kurs 
Liczba godzin 18 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. – luty 2016 r. 

Treści 

Komunikacja w sieci: 
• Zasady przeglądania Internetu oraz bezpieczeństwa podczas pracy 

w sieci  
• Używanie przeglądarki internetowej oraz konfiguracji jej ustawień, 

zakładek i rozwiązań internetowych  
• Efektywne wyszukiwanie informacji w sieci  
• Prawo autorskie oraz ochrona danych  
• Wysyłanie i odbieranie wiadomości oraz zarządzanie nimi 
• Organizacja i przeszukiwanie poczty oraz używanie kalendarzy 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 
Organizator Tomasz Krupa, tomek@wckp.lodz.pl, 42 678 69 83 

 
453.  

Temat Zagrożenia nowoczesnych technologii 
Adresaci nauczyciele szkół łódzkich 

Rodzaj formy szkolenie rady pedagogicznej 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. – luty 2016 r. 

Treści 

Bezpieczeństwo pracy w sieci, bezpieczeństwo danych: 
• Znaczenie zabezpieczania informacji i danych  
• Środki zabezpieczania przed niepowołanym dostępem, ochrony 

prywatności oraz zapobiegania kradzieży tożsamości  
• Ochrona komputera i innych urządzeń oraz sieci przed złośliwym 

oprogramowaniem oraz nieautoryzowanym dostępem  
• Bezpieczne przeglądanie zasobów WWW i komunikowania się przez 

Internet  
• Bezpieczeństwo komunikacji (e-mail i komunikatory)  
• Bezpieczne rozporządzanie danymi i urządzeniami, właściwe 

wykonywanie back- up i przywracania danych  
Informacje dodatkowe O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń 

Organizator Tomasz Krupa, tomek@wckp.lodz.pl, 42 678 69 83 
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454.  
Temat Przygotowanie materiałów multimedialnych za pomocą tabletu 

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów z wszystkich typów szkół  
Rodzaj formy warsztaty  
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r., marzec 2016 r.  

Treści 
• Edycja prezentacji multimedialnych na tablecie 
• Edycja złożonych dokumentów tekstowych na tablecie 
• Udostępnianie uczniom materiałów opracowanych na tablecie 

Informacje dodatkowe Zaplanowano zajęcia dla pięciu grup w podanym okresie czasu 
Organizator Dorota Wojtuś, dorota@wckp.lodz.pl, 42 678 69 83 

 
455.  

Temat Projektowanie i wdrażanie do praktyki szkolnej elementów 
kształcenia zdalnego  

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół  
Rodzaj formy warsztaty  
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – kwiecień 2016 r.  

Treści 
• Metodyka kształcenia na odległość 
• Projektowanie zdalnych form kształcenia 
• Przygotowanie zdalnych zajęć dydaktycznych na platformie 

Informacje dodatkowe Zaplanowano 3 edycje warsztatów w podanym terminie 
Organizator Dorota Wojtuś, dorota@wckp.lodz.pl, 42 678 69 83 

 
456.  

Temat Opracowanie multimedialnych materiałów wspomagających proces 
kształcenia 

Adresaci zainteresowani nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów 
szkół  

Rodzaj formy warsztaty  
Liczba godzin 8  

Planowany termin realizacji luty – kwiecień 2016 r.  

Treści 

• Aktywizacja uczniów w procesie kształcenia 
• Informatyczne narzędzia do przygotowania multimedialnych 

materiałów dydaktycznych 
• Opracowanie własnych materiałów multimedialnych 

wspomagających proces kształcenia 
Informacje dodatkowe Zaplanowano 3 edycje warsztatów w podanym terminie 

Organizator Dorota Wojtuś, dorota@wckp.lodz.pl, 42 678 69 83 
 

457.  

Temat Wykorzystanie urządzeń mobilnych do wdrażania elementów 
kształcenia zdalnego 

Adresaci zainteresowani nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów 
szkół  

Rodzaj formy warsztaty  
Liczba godzin 20  

Planowany termin realizacji marzec – maj 2016 r.  

Treści • Metodyka kształcenia na odległość 
• Projektowanie kursów na platformie iTunesU 
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• Administrowanie kursami na platformie iTunesU 
Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń  

Organizator Dorota Wojtuś, dorota@wckp.lodz.pl, 42 678 69 83 
 

458.  
Temat Ochrona danych osobowych w placówce edukacyjnej 

Adresaci zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół  
Rodzaj formy szkolenie rady pedagogicznej 
Liczba godzin 2  

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – maj 2016 r.  

Treści 
• Analiza aktów prawnych związanych z ochroną danych osobowych 
• Rodzaje danych przetwarzanych w placówce oświatowej 
• Dokumentacja związana z ochroną danych osobowych 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Zapotrzebowania na szkolenie rady pedagogicznej  
Organizator Dorota Wojtuś, dorota@wckp.lodz.pl, 42 678 69 83 
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Edukacja czytelnicza,  
promocja bibliotek szkolnych 

 
459.  

Temat  Festiwal Bibliotek Szkolnych 
Adresaci  nauczyciele bibliotekarze ze wszystkich typów szkół  

Rodzaj formy  konkurs 
Liczba godzin  100 

Planowany termin realizacji  wrzesień 2015 r. – kwiecień 2016 r.  

Treści  
• Wypracowanie tematyki konkursowej 
• Organizacja przebiegu konkursów w poszczególnych szkołach  
• Konkursy związane z czytelnictwem  

Informacje dodatkowe  Działanie realizowane z bibliotekarzami wchodzącymi w skład zespołu 
zadaniowego pn. „Festiwal Bibliotek Szkolnych” 

Organizator  Bogusława Walenta, bogusiawalenta@wp.pl  
 
460.  

Temat  Bibliotekarskie Forum  
Adresaci  nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół  

Rodzaj formy  prezentacje i dyskusje panelowe, warsztaty  
Liczba godzin  30  

Planowany termin realizacji  wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r.  
Treści  Tematyka zostanie dostosowana do potrzeb bibliotekarzy szkolnych 

Informacje dodatkowe  Projekt realizowany we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami 
gospodarzami spotkań. Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator  Bogusława Walenta, bogusiawalenta@wp.pl  
 
461.  

Temat  Bliskie i dalekie spotkania z Tuwimem 
Adresaci  zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół  

Rodzaj formy  konferencja 
Liczba godzin  3 

Planowany termin realizacji  wrzesień – grudzień 2015 r.  
Treści  Twórczość i życie Juliana Tuwima 

Informacje dodatkowe  Udział na podstawie Kart zgłoszeń  
Organizator  Bogusława Walenta, bogusiawalenta@wp.pl 

 
462.  

Temat  Prezi – nowy wymiar prezentacji 
Adresaci  zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół  

Rodzaj formy  warsztaty, prezentacje  
Liczba godzin  24  

Planowany termin realizacji  maj 2015 r.  

Treści  

• Tworzenie informacji zmieniających formalny przekaz w interesującą 
historię 

• Wybór technik służących zapamiętaniu i zachęceniu odbiorców 
do podejmowania własnych aktywności 

• Tworzenie prezentacji 
• Pisanie scenariusza, selekcjonowanie treści do prezentacji  

Informacje dodatkowe  Udział na podstawie Kart zgłoszeń  
Organizator  Bogusława Walenta, bogusiawalenta@wp.pl 

15 
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Pomiar dydaktyczny  
 

463.  
Temat Budowanie wizerunku nauczyciela w oczach rodzica 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy rada pedagogiczna 
Liczba godzin 2 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści 

• Przykładowe tematy spotkań z rodzicami 
• Sposoby prowadzenia rozmów w celu przedstawienia informacji 

zwrotnej o osiągnięciach uczniów 
• Sposoby radzenia sobie z trudnymi pytaniami podczas indywidualnych 

rozmów z rodzicami  

Informacje dodatkowe Rady pedagogiczne odbywają się na podstawie zgłoszeń dyrektorów 
szkół 

Organizator Andrzej Melson, melson@wp.pl, 42 678 33 78 
  

464.  
Temat Ocenianie kształtujące 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy warsztaty dla rad pedagogicznych 
Liczba godzin 10-14  

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści 

• Elementy oceniania kształtującego 
• Przekazywanie uczniom oceny o charakterze kształtującym 
• Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji koleżeńskich 
• Omówienie lekcji koleżeńskich 
• Metody i formy pracy z uczniem motywujące go do nauki 

Informacje dodatkowe Warsztaty odbywają się na podstawie zgłoszeń dyrektorów szkół 
Organizator Andrzej Melson melson@wp.pl 42 678-33-78 

 
465.  

Temat Akademia Seniora 
Adresaci seniorzy 65+ 

Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin każda środa 5  

Planowany termin realizacji 3 września 2015 do 31 maja 2016  

Treści 
• Kontynuacja zajęć z języka angielskiego 
• Dyskusyjny klub filmowy i teatralny 
• Inne zajęcia w zależności od zainteresowań 

Informacje dodatkowe Jedyne koszty związane są z zakupem materiałów do prowadzenia zajęć 
i biletów do kin i teatrów 

Organizator Andrzej Melson, melson@wp.pl, 42 678 33 78 
 

466.  
Temat Analiza egzaminów zewnętrznych 

Adresaci dyrektorzy wszystkich typów szkól 
Rodzaj formy konferencje  
Liczba godzin 2 dla dyrektorów każdego typu szkoły 

16 
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Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. 

Treści 

• Omówienie wyników egzaminów 
• Przedstawienie propozycji współpracy z Pracownią Pomiaru 

Dydaktycznego 
• Analiza rozporządzenia o ocenianiu i klasyfikowaniu 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają potwierdzenia udziału w konferencji 
Organizator Andrzej Melson, melson@wp.pl, 42 678 33 78 

 
467.  

Temat Wykorzystanie wskaźników EWD do analizowania efektywności 
kształcenia w gimnazjum 

Adresaci dyrektorzy i wicedyrektorzy gimnazjów 
Rodzaj formy konferencja metodyczna 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji 22 września 2015 r. 

Treści 

• Przedstawienie nowego pojęcia – „wskaźnik efektywności 
kształcenia” 

• Interpretowanie trzyletnich i jednorocznych wskaźników EWD 
• Wykorzystanie wskaźników EWD do oceny efektywności kształcenia 

Informacje dodatkowe Karta zgłoszenia do ŁCDNiKP do 20 września 2015 r. lub zgłoszenie 
drogą elektroniczną do organizatorów 

Organizator Andrzej Melson, melson@wp.pl 
Kazimierz Żylak, kzylak@wckp.lodz.pl 

  
468.  

Temat Wykorzystanie wskaźników EWD do analizowania efektywności 
kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej 

Adresaci dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy konferencja metodyczna 
Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji 29 września 2015 r. 

Treści 

• Przedstawienie nowego pojęcia – „wskaźnik efektywności 
kształcenia” 

• Interpretowanie trzyletnich i jednorocznych wskaźników EWD 
• Wykorzystanie wskaźników EWD do oceny efektywności kształcenia 

Informacje dodatkowe Karta zgłoszenia do ŁCDNiKP do 28 września 2015 r. lub zgłoszenie 
drogą elektroniczną do organizatorów 

Organizator Andrzej Melson, melson@wp.pl 
Kazimierz Żylak, kzylak@wckp.lodz.pl 

 
469.  

Temat Ocena efektywności kształcenia w szkole na podstawie analizy 
wskaźników EWD 

Adresaci nauczyciele gimnazjów 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 3x4 

Planowany termin realizacji październik, grudzień 2015 r., luty 2016 r. 

Treści 

• Przedstawienie nowego pojęcia  – „wskaźnik efektywności kształcenia” 
• Interpretowania trzyletnich i jednorocznych wskaźników EWD 
• Przedstawianie wskaźników jednorocznych w układzie współrzędnych 
• Wykorzystanie kalkulatora EWD 100 
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Informacje dodatkowe Karta zgłoszenia do ŁCDNiKP lub zgłoszenie drogą elektroniczną do 
organizatora 

Organizator Kazimierz Żylak, kzylak@wckp.lodz.pl 
 

470.  

Temat Ocena efektywności kształcenia w szkole na podstawie analizy 
wskaźników EWD 

Adresaci nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 3x4  

Planowany termin realizacji listopad 2015 r., styczeń, marzec 2016 r. 

Treści 

• Przedstawienie nowego pojęcia – „wskaźnik efektywności 
kształcenia” 

• Interpretowania trzyletnich i jednorocznych wskaźników EWD 
• Wykorzystanie kalkulatora EWD 100 
• Ocena efektywności kształcenia matematyki 

Informacje dodatkowe Karta zgłoszenia do ŁCDNiKP lub zgłoszenie drogą elektroniczną do 
organizatora 

Organizator Kazimierz Żylak, kzylak@wckp.lodz.pl 
 

471.  

Temat Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do analizowania wyników 
testów i egzaminów zewnętrznych 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 3x4 

Planowany termin realizacji listopad - grudzień 2015 r., luty 2016 r. 

Treści 

• Podstawowe formuły arkuszowe 
• Wykorzystanie kreatora wykresów do prezentowania wyników testu 
• Analiza zadań testu 
• Obliczanie wskaźników statystycznych 

Informacje dodatkowe Karta zgłoszenia do ŁCDNiKP lub zgłoszenie drogą elektroniczną do 
organizatora 

Organizator Kazimierz Żylak, kzylak@wckp.lodz.pl 
 

472.  

Temat 
Elementy rachunku różniczkowego w podstawie programowej 
i praktyce szkolnej 

Adresaci nauczyciele matematyki ze szkół ponadgimnazjalnych  
Rodzaj formy konferencja, warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 3x4 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r., październik 2015 r., styczeń 2016 r.  

Treści 

• Analiza zapisów 11 działu podstawy programowej 
• Własności funkcji ciągłych i różniczkowalnych w wymaganiach 

egzaminacyjnych 
• Przykłady zastosowań rachunku różniczkowego w praktyce szkolnej 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenia.  
Zgłoszenia drogą elektroniczną 

Organizator Jacek Człapiński, jczlapinski@wckp.lodz.pl 
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473.  

Temat 
Spotkania Zespołu Metodyczno-Zadaniowego ds. Pracy z Uczniem 
Uzdolnionym Matematycznie 

Adresaci nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy konferencje grupowe 
Liczba godzin 8x2 

Planowany termin realizacji październik 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Przygotowanie i publikacja zbioru zadań przygotowujących do 
zawodów w konkursie Matematyczna Piramida 

• Praca nad formami i metodami pracy z uczniem uzdolnionym 
matematycznie 

• Przygotowanie i przeprowadzenie trzech etapów konkursu 
Matematyczna Piramida 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenia.  
Zgłoszenia drogą elektroniczną 

Organizator Jacek Człapiński, jczlapinski@wckp.lodz.pl 
 

474.  

Temat Analiza wyników egzaminu maturalnego, jako przesłanka do 
wprowadzania zmiany w szkolnych programach nauczania 

Adresaci nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych  
Rodzaj formy konferencja, warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 3x4 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r., październik 2015 r. – styczeń 2016 r.  

Treści 

• Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki w roku 
szkolnym 2014/2015 

• Analizowanie wskaźników EWD w kontekście kształcenia 
matematycznego 

• Wykorzystanie narzędzi statystycznych do badania efektywności 
kształcenia matematycznego 

Informacje dodatkowe 
Konferencja organizacyjna odbędzie się na ulicy Żeromskiego 115. 
Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Współpraca z OKE w Łodzi. 
Zgłoszenia drogą elektroniczną 

Organizator Jacek Człapiński, jczlapinski@wckp.lodz.pl 
 

475.  

Temat 
Zajęcia koła matematycznego dla uczniów zainteresowanych 
przygotowaniem do zawodów olimpiady matematycznej 

Adresaci uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy zajęcia dla uczniów  
Liczba godzin 20x3 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści 

• Rozwiązywanie zadań z olimpiad matematycznych 
• Wprowadzanie algorytmów/twierdzeń często wykorzystywanych 

w zagadnieniach konkursowych 
• Analiza zadań kolejnej edycji olimpiady matematycznej 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenia.  
Zgłoszenia drogą elektroniczną 

Organizator Jacek Człapiński, jczlapinski@wckp.lodz.pl 
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476.  
Temat Akademia Pomiaru Dydaktycznego 

Adresaci nauczyciele wszystkich szkół  

Rodzaj formy konsultacje grupowe, warsztaty metodyczne, spotkania edukacyjne 
z radami pedagogicznymi 

Liczba godzin konsultacje grupowe – 5, warsztaty – 10, 
spotkania edukacyjne – 3   

Termin wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Ocenianie kształtujące i sposoby jego wprowadzania do praktyki szkolnej 
• Projektowanie materiałów dydaktycznych wspomagających proces 

kształcenia 
• Badanie osiągnięć uczniów w zakresie realizacji podstawy 

programowej 
• Tworzenie zadań do testów diagnostycznych i nauczycielskich. Po 

analizie wyników egzaminu opracowanie propozycji uwag do oceny 
efektów pracy szkoły uwzględniające warunki organizacyjne 
kształcenia i wnioski do dalszej pracy dydaktycznej  

• Planowanie i opracowanie testów diagnostycznych dla 
nowoprzyjętych uczniów 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia będą odbywały się w ŁCDNiKP. Zgłoszenia: I grupa do 25 
września 2015 r., II grupa do 25 listopada 2015 r., III grupa do15 lutego 
2016 r. 

Organizator 
Jadwiga Miłos, igamilos@poczta.onet.pl, jmilos@wckp.lodz.pl,  
608 086 891 
Jadwiga Morawiec, jmorawiec@wckp.lodz.pl, 697 055 454 

 
477.  

Temat 
Opracowanie materiałów dydaktycznych – zadania praktycznego 
wspomagających przygotowanie uczniów do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, warsztaty metodyczne, spotkania edukacyjne 
z radami pedagogicznymi 

Liczba godzin konsultacje grupowe – 5, warsztaty – 10, 
spotkania edukacyjne - 3 godz. 

Termin wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Tworzenie zadań praktycznych i kryteriów oceniania ich wykonania 
• Praca z informatorem o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje 

zawodowe 
• Przygotowanie egzaminu próbnego w szkole 

Informacje dodatkowe 

Zajęcia będą odbywały się w ŁCDNiKP, jeżeli zgłosi się grupa 3-5 osób 
z jednej szkoły, zajęcia będą w szkole. Zgłoszenia: I grupa do 25 
września 2015 r., II grupa do 25 listopada 2015 r. III grupa do15 lutego 
2016 r. 

Organizator 
Jadwiga Miłos, igamilos@poczta.onet.pl, jmilos@wckp.lodz.pl,  
608 086 891 
Jadwiga Morawiec, jmorawiec@wckp.lodz.pl, 697 055 454 
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478.  

Temat 
Wspomaganie nauczycieli w analizowaniu wyników egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie działaniem na rzecz 
podnoszenia efektywności kształcenia zawodowego 

Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, warsztaty metodyczne, spotkania edukacyjne 
z radami pedagogicznymi 

Liczba godzin konsultacje grupowe – 5, warsztaty – 10, 
spotkania edukacyjne – 2 godz. 

Termin wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Analiza wyników egzaminu w poszczególnych kwalifikacjach 
• Interpretowanie wyników egzaminu zewnętrznego 
• Próba oceny czynników mających wpływ na wynik egzaminu 
• Tworzenie programu poprawy efektów kształcenia  

Informacje dodatkowe 

Po analizie wyników egzaminu uczestnicy przygotują propozycje uwag 
do oceny jakości pracy szkoły uwzględniające warunki organizacyjne 
kształcenia i wnioski do dalszej pracy dydaktycznej. Będą 
przygotowywać narzędzia do pomiaru efektów kształcenia. 
Zajęcia będą odbywały się w ŁCDNiKP. Zgłoszenia: I grupa do 25 
września 2015 r., II grupa do 25 listopada 2015 r. III grupa do15 lutego 
2016 r.  
Jeżeli zgłosi się grupa 3-5 osób z jednej szkoły, zajęcia zostaną 
zorganizowane w szkole. 

Organizator 
Jadwiga Miłos, igamilos@poczta.onet.pl, jmilos@wckp.lodz.pl,  
608 086 891 
Jadwiga Morawiec, jmorawiec@wckp.lodz.pl, 697 055 454 

 
479.  

Temat Przygotowanie nauczycieli do wprowadzania elementów oceniania 
kształtującego do zajęć edukacyjnych we wszystkich typach szkół 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, warsztaty metodyczne, spotkania edukacyjne 
z radami pedagogicznymi 

Liczba godzin konsultacje grupowe – 5, warsztaty – 10, 
spotkania edukacyjne – 2  

Termin wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Zapoznanie nauczycieli z zasadami oceniania kształtującego  
• Znaczenie motywującej roli oceny szkolnej dla efektów pracy 

nauczyciela  
• Tworzenie konspektów lekcji zgodnych z zasadami oceniania 

kształtującego 
• Stosowanie ocenianie kształtujące w projekcie edukacyjnym 
• Opracowanie scenariuszy lekcji zgodnych z zasadami oceniania 

kształtującego 

Informacje dodatkowe 

Zajęcia będą odbywały się w ŁCDNiKP, jeżeli zgłosi się grupa 3-5 osób 
z jednej szkoły, zajęcia będą w szkole. Zgłoszenia: I grupa do 25 
września 2015 r., II grupa do 25 listopada 2015 r. III grupa do15 lutego 
2016 r. 

Organizator Jadwiga Miłos, igamilos@poczta.onet.pl, jmilos@wckp.lodz.pl,  
608 086 891 
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480.  

Temat Projektowanie narzędzi do monitorowania realizacji podstawy 
programowej przez nauczyciela 

Adresaci nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, warsztaty metodyczne, spotkania edukacyjne 
z radami pedagogicznymi 

Liczba godzin konsultacje grupowe – 5, warsztaty – 10, 
spotkania edukacyjne – 2 

Termin wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Procedury monitorowania wdrażania podstawy programowej 
• Monitorowanie gospodarowania czasem  
• Monitorowanie realizacji treści i zadań szkoły określonych 

w podstawie programowej  
• Monitorowanie efektów kształcenia 
• Konstruowanie arkuszy do monitorowania realizacji podstawy 

programowej 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia będą odbywały się w ŁCDNiKP, jeżeli zgłosi się grupa 3-5 osób 
z jednej szkoły, zajęcia będą w szkole. Zgłoszenia do 25 września 2015 r. 
II grupa do 25 stycznia 2016 r. 

Organizator 
Jadwiga Miłos, igamilos@poczta.onet.pl, jmilos@wckp.lodz.pl,  
608 086 891 
Jadwiga Morawiec, jmorawiec@wckp.lodz.pl, 697 055 454 
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Edukacja regionalna, europejska, obywatelska i historyczna 
481.  

Temat Historia jednej ulicy… 
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli 

Rodzaj formy warsztaty, seminaria, spotkania zespołu zadaniowego 
Liczba godzin 80 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści 

• Metodyka organizacji praktycznych zajęć z edukacji regionalnej 
• Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Łodzi 
• Historia łódzkich ulic, nazewnictwo zmieniające się na przestrzeni 

dziejów, najważniejsze miejsca, zabytki, instytucje 
• Biografie znanych postaci związanych z daną ulicą  

Informacje dodatkowe 
Udział w warsztatach dla nauczycieli jest bezpłatny, warsztaty 
prowadzone będą we współpracy z partnerami zewnętrznymi (muzeami, 
instytucjami kulturalnymi i parafiami różnych wyznań) 

Organizator Katarzyna Gostyńska, gostynskak@onet.eu, 42 678 33 78 wew. 351 
 

482.  
Temat Przedszkolaki w Łodzi 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne, konsultacje, spotkania zespołu zadaniowego 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści 

• Metodyka organizacji praktycznych zajęć z edukacji regionalnej 
• Bank pomysłów na wykorzystywanie zasobów środowiska 

w planowaniu spacerów i wycieczek 
• Wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli poprzez udział 

w modelowych zajęciach edukacyjnych 
• Dobór sytuacji edukacyjnych, form organizacyjnych metod i technik 

stosowanych w edukacji regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem 
metod aktywizujących 

Informacje dodatkowe Udział w warsztatach dla nauczycieli jest bezpłatny 
Organizator Katarzyna Gostyńska, gostynskak@onet.eu, 42 678 33 78 wew. 351 

 
483.  

Temat Edukacja regionalna w szkole 
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy konsultacje indywidualne i grupowe, zajęcia warsztatowe 
Liczba godzin w miarę potrzeb 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – maj 2016 r. 

Treści 

• Łódź i region łódzki – organizacja zajęć terenowych i wycieczek 
edukacyjnych  

• Wprowadzanie nowatorskich metod i form pracy oraz 
opracowywanie własnych programów ścieżki edukacyjnej 

• Wykorzystanie metod aktywizujących w edukacji regionalnej 
Informacje dodatkowe Udział w zajęciach jest bezpłatny 

Organizator Katarzyna Gostyńska, gostynskak@onet.eu, 42 678 33 78 wew. 351 
 
  

17 
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484.  
Temat W kuchni pani Goldbergowej 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne, praca w zespole zadaniowym 
Liczba godzin 18 

Planowany termin realizacji wrzesień – grudzień 2015 r. 

Treści 
• Historia Żydów w międzywojennej Łodzi 
• Wykorzystanie zasobów platformy Digital Scholarly Commons 
• Kształtowanie postaw tolerancji 

Informacje dodatkowe Udział w zajęciach jest bezpłatny 
Organizator Katarzyna Gostyńska, gostynskak@onet.eu, 42 678 33 78 wew. 351 

  
485.  

Temat Questing Quiz – innowacyjne narzędzie edukacyjne 
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 30 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – styczeń 2016 r.  

Treści 

• Questing Quiz jako nowoczesna forma edukacji, wypoczynku 
i rekreacji  

• Formy Questingu w województwie łódzkim  
• Historia Łodzi i województwa łódzkiego ze szczególnym 

uwzględnieniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego  
• Questing jako narzędzie w edukacji historycznej 
• Metodologia opracowywania tras questingowych 

Informacje dodatkowe 

Udział w warsztatach dla nauczycieli jest bezpłatny, warsztaty 
prowadzone będą we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Dolina 
rzeki Grabi”, Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa 
Łódzkiego oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

Organizator Piotr Machlański, pmachlanski@interia.pl, 42 678 33 78 wew. 351  
 

486.  

Temat 
Perspektywy finansowania projektów edukacyjnych w latach 2014-
2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
woj. łódzkiego 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 
oświatowych 

Rodzaj formy konferencja 
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji wrzesień – październik 2015 r. 

Treści 
• Struktura Programu  
• Możliwości aplikowania o środki wspierające edukację ogólną 

i zawodową  

Informacje dodatkowe 
Konferencja odbędzie się we współpracy z Urzędem Marszałkowskim 
województwa łódzkiego. 
Udział w konferencji jest bezpłatny  

Organizator 
Barbara Wrąbel, basiawrabel@o2.pl, 42 678 33 78 wew. 351  
Maria Okońska-Marcińczak, mariawiktroria.okonska@gmail.com, 
42 678 33 78 wew. 100  
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487.  

Temat 
Programy edukacyjne Unii Europejskiej – Program Erasmus+ 
Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe  

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy spotkania informacyjne, konsultacje  
Liczba godzin spotkania informacyjne – 30., konsultacje – 10 w miesiącu 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – sierpień 2016 r. 

Treści 

• Struktura Programów  
• Możliwości aplikowania  
• Przedstawienie zasad finansowania 
• Omówienie wniosków aplikacyjnych 
• Zarządzanie projektem  

Informacje dodatkowe 
Udział w spotkaniach i konsultacjach jest bezpłatny, zadanie jest 
realizowane w ramach umowy z Agencją Narodową Programu 
Erasmus+ w Warszawie  

Organizator Barbara Wrąbel, basiawrabel@o2.pl, 42 678 33 78 wew. 351  
Anna Koludo, koludo@wp,pl, 42 678 33 78 wew. 355 

  
488.  

Temat 
Opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 
funduszy unijnych 

Adresaci zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele, osoby realizujące projekty 
w ramach POWER i RPO  

Rodzaj formy konsultacje  
Liczba godzin w miarę potrzeb 

Planowany termin realizacji IV kwartał 2015 r. – II kwartał 2016 r.  

Treści 

• Opracowywanie projektów edukacyjnych  
• Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu  
• Poszukiwanie informacji na temat pozyskiwania środków 

zewnętrznych  
Informacje dodatkowe Udział w konsultacjach jest bezpłatny  

Organizator 
Barbara Wrąbel, basiawrabel@o2.pl, 42 678 33 78 wew. 351  
Maria Okońska-Marcińczak, mariawiktroria.okonska@gmail.com, 
42 678 33 78 wew. 100  

 
489.  

Temat Zjazd Szkolnych Klubów/Kół Europejskich i Obywatelskich dla 
Łodzi i województwa łódzkiego 

Adresaci uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół, którzy działają 
w obszarze edukacji europejskiej i obywatelskiej 

Rodzaj formy konferencja – 6, konkurs oraz konsultacje grupowe i indywidualne 
(w zależności od potrzeb), sesja metodyczna 

Liczba godzin 20 
Planowany termin realizacji grudzień 2015 r. 

Treści 

• Aktywizacja działalności agend szkolnych w ramach edukacji 
europejskiej w łódzkich szkołach, opracowanie programu działań 
agendy szkolnej dla promowania szkoły w Europie oraz Europy  

• Promocja osiągnięć Szkolnych Klubów/Kół Europejskich 
i Obywatelskich wszystkich typów szkół  

• Wymiana doświadczeń działalności SKE oraz ich promocja – w tym 
promocja szkół  
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• Rozwój współpracy między Szkolnymi Klubami/Kołami 
Europejskimi i Obywatelskimi oraz z Ośrodkiem Edukacji 
Europejskiej i Regionalnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

Informacje dodatkowe Szybka informacja o przedsięwzięciu ukaże się w październiku – 
listopadzie 2015 r. 

Organizator Barbara Muras, basiamuras@gmail.com, 42 678 33 78 wew. 351 
 

490.  
Temat X edycja Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego 

Adresaci uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne, seminarium, konsultacje grupowe 
i indywidualne, sesje metodyczne, konkurs, konferencja 

Liczba godzin 30 
Planowany termin realizacji styczeń – kwiecień 2016 r. 

Treści Debata nt. aktualnych problemów w Europie 

Informacje dodatkowe Projekt realizowany wspólnie z Biurem Poselskim do PE dr Jacka 
Saryusz-Wolskiego i Instytutem Europejskmi w Łodzi 

Organizator 

Biuro Poselskie: 42 630 22 07, biuro@jaceksaryusz-wolski.pl 
Agata Roksela, agata.roksela@jaceksaryusz-wolski.pl 
Barbara Wrąbel, basiawrabel@o2.pl,  
Barbara Muras, basiamuras@gmail.com, 42 678 33 78 wew. 351  

 
491.  

Temat O szkodliwości korupcji 
Adresaci uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konkurs 
Liczba godzin 25 

Planowany termin realizacji 30 marca 2016 r. 

Treści 
• Zapobieganie i przeciwdziałanie korupcji poprzez edukację 
• Profilaktyczny Program Edukacyjny o Zapobieganiu Korupcji  
• Obszary działań ludzkich zagrożone korupcją 

Informacje dodatkowe Współpraca: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Fundacja 
im. J. A. Fresnela, firma Plagiat.pl 

Organizator Barbara Muras, basiamuras@gmail.com, 42 678 33 78 wew. 351 
 

492.  

Temat Lider zarządzania technikami coachingowymi w zakresie edukacji 
obywatelskiej 

Adresaci 
nauczyciele WOS, WDŻR w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej 
oraz nauczyciele wszystkich typów szkół uczący historii, języka 
polskiego, języków obcych, wychowawcy, trenerzy 

Rodzaj formy kurs doskonalący 
Liczba godzin 30 

Planowany termin realizacji październik – listopad 2015 r. 

Treści 
• Efektywna komunikacja z uczniem, rodzicem i przełożonym 
• Określanie i osiąganie celów w procesie dokonywania zmiany 
• Techniki i narzędzia coachingowe dla aktywizowania uczniów  

Informacje dodatkowe Kurs płatny: 40 PLN 
Organizator Barbara Muras, basiamuras@gmail.com, 42 678 33 78 wew. 351 
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493.  

Temat Jak wykorzystać wybrane metody i techniki w tworzeniu 
scenariuszy i testów? 

Adresaci nauczyciele WOS w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej 
Rodzaj formy warsztaty metodyczne 
Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r., styczeń – luty 2016 r. 

Treści 

• Efektywna komunikacja z uczniem, rodzicem i przełożonym 
• Określanie i osiąganie celów w procesie dokonywania zmiany 
• Techniki i narzędzia coachingowe dla aktywizowania uczniów 

do pracy 
Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają potwierdzenia udziału 

Organizator Barbara Muras, basiamuras@gmail.com, 42 678 33 78 wew. 351 
 

494.  

Temat Wykorzystanie różnorodnych środków i metod kształcenia  
w edukacji historycznej 

Adresaci nauczyciele historii wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji październik/listopad 2015 r. 

Treści • Metody aktywizujące w edukacji historycznej 
• Nowoczesne środki dydaktyczne w edukacji historycznej 

Informacje dodatkowe Udział w zajęciach jest bezpłatny 
Organizator Ewa Wiercińska-Banaszczyk, ewawiercinska1@wp.pl, 510 525 091 

 
495.  

Temat X Konkurs Historyczny Polska Piastów dla szkół podstawowych 
województwa łódzkiego 

Adresaci uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI 
Rodzaj formy konkurs 
Liczba godzin 25 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

Treści 
Zakres tematyczny konkursu: historia Polski okresu piastowskiego oraz 
zagadnienia z historii powszechnej wpływające na rozwój polskiej 
państwowości 

Informacje dodatkowe Konkurs organizowany we współpracy z Centralnym Muzeum 
Włókiennictwa i Księgarnią Internetową Gandalf 

Organizator Ewa Wiercińska-Banaszczyk, ewawiercinska1@wp.pl, 510 525 091 
 

496.  
Temat Co nowego w historii….? 

Adresaci nauczyciele historii wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy wykłady i warsztaty 
Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji listopad 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści Prezentacja najnowszych badań historycznych i możliwość ich 
zastosowania w procesie dydaktycznym 

Informacje dodatkowe 
Projekt realizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem 
Historycznym Oddział w Łodzi oraz Instytutem Historii Uniwersytetu 
Łódzkiego 

Organizator Ewa Wiercińska-Banaszczyk, ewawiercinska1@wp.pl, 510 525 091 
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497.  

Temat Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych, testów 
sprawdzających i diagnostycznych 

Adresaci nauczyciele historii wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy warsztaty 
Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji luty/marzec 2016 r. 

Treści 

• Wykorzystanie różnorodnych technik w pracy z uczniem na lekcjach 
historii i zajęciach pozaformalnych 

• Analiza zadań egzaminacyjnych 
• Analiza wyników egzaminów zewnętrznych 

Informacje dodatkowe Udział w zajęciach jest bezpłatny. W razie potrzeby istnieje możliwość 
przeprowadzenia zajęć dodatkowych 

Organizator Ewa Wiercińska-Banaszczyk, ewawiercinska1@wp.pl, 510 525 091 
 

498.  

Temat Wspieranie nauczycieli historii i wos ubiegających się o kolejne 
stopnie awansu zawodowego 

Adresaci nauczyciele historii i wos wszystkich typów szkół 
Rodzaj formy konsultacje indywidualne i grupowe 
Liczba godzin 20 (lub inna – zależnie od potrzeb) 

Planowany termin realizacji wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. 

Treści 

• Procedura awansu  
• Wymagania formalne 
• Przygotowanie dokumentacji 
• Przygotowanie do prezentacji własnych osiągnięć w ramach awansu 

zawodowego 
Informacje dodatkowe Udział w zajęciach jest bezpłatny 

Organizator Ewa Wiercińska-Banaszczyk, ewawiercinska1@wp.pl, 510 525 091 
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Propozycje tematów spotkań z radami pedagogicznymi  
 

1. Jak osiągnąć sukces edukacyjny w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych? 

2. Jak realizować procesy wychowawcze w szkole? 

3. Harmonijny rozwój ucznia 

4. Wpływ ruchu na proces uczenia się 

5. Rozwój emocjonalno-społeczny ucznia – jak pozytywnie wykorzystać kryzysy 

rozwojowe? 

6. Psychologiczne funkcjonowanie ucznia w okresie dorastania i możliwe wówczas 

sposoby oddziaływania 

7. Jak wzmacniać u uczniów poczucie własnej wartości? 

8. Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy z uczniem 

9. Jak pracować z dzieckiem z FAS? 

10. Jak wychowywać i kształcić dziecko po traumie? 

11. Dziecko z pieczy zastępczej w szkole i przedszkolu 

12. Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela 

13. Wykorzystanie procesu grupowego do budowania autorytetu nauczyciela 

14. Zachęcić do współpracy, czyli o sztuce współdziałania z rodzicami 

15. Motywowanie – czyli co robić, żeby się chciało 

16. Kształtowanie postaw uczniowskich 

17. Zdobyć i utrzymać, czyli budowanie autorytetu krok po kroku 

18. „Mowa zranionego ciała” – czyli zjawisko autodestrukcji uczniów 

19. Wykorzystać potencjał ucznia – czyli praca z uczniem zdolnym 

 

Możliwe jest przeprowadzenie na terenie szkoły dłuższej formy – warsztatów na podane 

tematy. 

Informacja w sprawie rad pedagogicznych – Jolanta Kałużna, jkaluzna@wckp.lodz.pl 

 

 

Uwaga! ŁCDNiKP będzie również realizowało spotkania, których tematykę zgłoszą 

zainteresowane szkoły/placówki.  

18 
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Kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe 
 
1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 

(patrz pozycja 5. Oferty…) 
2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kwalifikacja E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń 

elektrycznych 
(patrz pozycja 355 Oferty…) 

3. Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kwalifikacja E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów 
mechatronicznych 
(patrz pozycja 354 Oferty…) 

4. Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kwalifikacja T.6. Sporządzanie potraw i napojów 
(patrz pozycja 356 Oferty…) 

5. Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kwalifikacja T.15. Organizacja żywienia i usług 
gastronomicznych 
(patrz pozycja 358 Oferty…) 

6. Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kwalifikacja A.54. Przygotowanie materiałów graficznych 
do procesu drukowania 
(patrz pozycja 359 Oferty…) 

7. Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kwalifikacja B.12. Wykonywanie robót dekarskich 
(patrz pozycja 361 Oferty…) 

8. Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kwalifikacja B.18. Wykonywanie robót murarskich  
i tynkarskich 
(patrz pozycja 360 Oferty…) 

9. Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kwalifikacja B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej 
(patrz pozycja 362 Oferty…) 

10. Studia podyplomowe Informatyka i technologie informacyjne dla nauczycieli 
Liczba godzin: 350 + 60 godz. praktyk w szkole 
Planowany koszt udziału: 3400 zł  
Studia są organizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności 
w Łodzi 
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Dnia ....................................... 
 

ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 
ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź 

 
KARTA ZGŁOSZENIA  

KLIENTA INDYWIDUALNEGO  
 

RODZAJ  USŁUGI EDUKACYJNEJ: .................................................................................................................................. 

TEMAT USŁUGI EDUKACYJNEJ: .................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

PROJEKTOWANY(E) TERMIN(Y)* .......................................KIEROWNIK/ORGANIZATOR: ............................................. 

*................................................................................................................................................................................... 
(miejsce na informację o możliwościach wyboru/zmiany terminu/terminów, zamawianiu noclegów itp.) 

 
1. Imię i nazwisko              

  PESEL 
2. Nazwa szkoły/placówki:   

 

kod pocztowy:  -  tel. szkoły/placówki    
miejscowość: ......................................ulica: .................................................... nr …...........  

3. Adres do korespondencji: kod poczt.             -             miejscowość: ............................. 
ulica: .............................................................................................. nr ….............................. 

4. Telefon           E-mail ................................................... 

 

5. Funkcja/stanowisko/przedmiot/specjalność .......................................................................... 

 

6. Opłatę za uczestnictwo w wysokości ........... zł    pokrywa osoba ....................................... 
 

..................................................... lub szkoła/placówka** .....................................  
imię i nazwisko, adres zamieszkania NIP płatnika 

**Dane wpisać w przypadku, gdy ma być wystawiona faktura. 

 

Wpłaty za uczestnictwo należy dokonać do dnia ......................... na konto nr 52 1560 0013 2026 0040 3869 0005 
 

Przyjmuję do wiadomości, że nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach spowoduje 
obciążenie kosztami uczestnictwa. 
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach związanych z wydaniem 
zaświadczenia o ukończeniu usługi edukacyjnej, rekrutacją, monitoringiem, kontrolą i ewaluacją oraz w celu służbowego kontaktowania 
się ze mną.  
 

7. Podpis zgłaszającego się: 8. Akceptacja Dyrektora szkoły/placówki/firmy***: 
 
............................................  ............................................................ 
***  w przypadku ucznia niepełnoletniego, akceptacja jego rodziców  
 

9. Imię i nazwisko nauczyciela szkoły upoważnionego do kontaktu z Centrum (dotyczy usług 
edukacyjnych dla uczniów):…………………………………………. nr tel. …...…………… 
Zgłoszenie można wysłać pocztą lub faksem pod numer (42) 678-10-85 do dnia………... 

 

 Zgłoszenie przyjął: ............................................................................... w dniu .......................................... 
 

(pieczęć szkoły/placówki) 
 


