
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ŁÓDZKIE CENTRUM  DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI  

I  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO  

 

ŁCDNiKP 824/rz 

 

Certyfikat ISO 9001 

(od 2002) 

 

Akredytacje Łódzkiego 

Kuratora Oświaty           

dla placówki doskonalenia 

i pozaszkolnych form 

kształcenia ustawicznego 

OFERTA EDUKACYJNA 

dla nauczycieli 

oraz innych dorosłych i uczniów 

 



 

Praca zbiorowa 

Zespół redakcyjny: 

Teresa Dąbrowska 

Elżbieta Gonciarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Korekta, skład, łamanie, opracowanie graficzne: 

Dorota Ceran 

Joanna Pastusiak 

 

 

 

 

 

WYDAW NICTW O I PRACOW NIA POLIGRAFICZNA  

ŁÓDZKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  

I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 

90-142 ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 29 

tel. (42) 678 33 78, fax. (42) 678 07 98  

e-mail:wcdnikp@wckp.lodz.pl 

www.wckp.lodz.pl 

 

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


 

SPIS TREŚCI 
 

Wprowadzenie .................................................................................................................. 5 

1. Zarządzanie w edukacji .................................................................................................... 7 

2. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna ................................................. 16 

3. Edukacja humanistyczna i artystyczna ........................................................................... 32 

4. Edukacja matematyczna, fizyczna i chemiczna.............................................................. 61 

5. Edukacja przyrodnicza i prozdrowotna .......................................................................... 72 

6. Opieka, wychowanie, profilaktyka ................................................................................. 84 

7. Technika i wychowanie komunikacyjne......................................................................... 91 

8. Przedsiębiorczość, ekonomia w praktyce ..................................................................... 107 

9. Edukacja zawodowa ..................................................................................................... 112 

10. BHP i ergonomia .......................................................................................................... 130 

11. Edukacja ekologiczna ................................................................................................... 136 

12. Doradztwo zawodowe .................................................................................................. 139 

13. Badania rynku pracy ..................................................................................................... 150 

14. Edukacja informatyczna ............................................................................................... 153 

15. Edukacja czytelnicza, promocja bibliotek szkolnych ................................................... 170 

16. Pomiar dydaktyczny ..................................................................................................... 171 

17. Edukacja regionalna, europejska, obywatelska i historyczna ....................................... 175 

18. Informacje dodatkowe .................................................................................................. 181 

19. Kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe ............................................................... 183 

Karta zgłoszenia............................................................................................................ 184 

 





5 

WPROWADZENIE 

 

SZANOWNI DYREKTORZY, WICEDYREKTORZY, NAUCZYCIELE. 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego przedstawia informacje o zaplanowanych do realizacji formach 

doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej wszystkich typów 

szkół i placówek oświatowych. Przy jej opracowaniu uwzględniliśmy diagnozę potrzeb zgłaszanych 

przez dyrektorów i nauczycieli, wnioski z ewaluacji przeprowadzonych usług oraz kierunki polityki 

oświatowej państwa określone przez MEN.  

Nasza oferta zorientowana jest na udzielanie Państwu wsparcia w racjonalnym planowaniu, 

optymalnej organizacji i efektywnej realizacji zadań zawodowych. Mamy nadzieję, że będzie sprzyjała: 

– doskonaleniu umiejętności kierunkowych i interdyscyplinarnych, 

– wzbogacaniu warsztatu pracy, 

– przygotowaniu do pełnienia nowych ról zawodowych, 

– rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej, 

– wymianie doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk. 

W roku szkolnym 2016/2017 będziemy kontynuować działania w zakresie kompleksowego 

wspierania szkół/placówek, organizacji, sieci współpracy i samokształcenia zespołów 

metodycznych, zadaniowych i innowacyjnych, a wyniki ich prac będą upowszechniane w celu 

inspirowania nauczycieli do kreatywności pedagogicznej.  

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 zapotrzebowania 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 konsultacje grupowe 

Liczba godzin 4 godz. dydaktyczne (jedno spotkanie) 

Planowany termin 

realizacji 
od października 2016 r. – raz w miesiącu  

Treści 

 Wzbogacanie umiejętności sprawnego i kreatywnego zarządzania placówką 

z uwzględnieniem wprowadzonych 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 

Elżbieta Kolczyńska, ekolczynska@wckp.lodz.pl, 42 678-33-78 wew. 208 

 

2.  

Temat  Forum Dyrektorów Szkół  

Adresaci dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 4 godz. dydaktyczne (jedno spotkanie) 

Planowany termin 

realizacji 
od października 2016 r. – raz w miesiącu 

Treści 

Wzbogacanie umiejętności sprawnego i kreatywnego zarządzania 

szkołą/placówką oświatową z uwzględnieniem wprowadzanych 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 

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

 

3.  

Temat  Forum Dyrektorów Szkół Specjalnych  

Adresaci 
dyrektorzy szkół i placówek specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

MOS, MOW 

Rodzaj formy warsztaty, konferencje, konsultacje 

Liczba godzin 4 godz. dydaktyczne (jedno spotkanie) 

Planowany termin 

realizacji 
od września 2016 r. – jeden raz w miesiącu 

 

1 

mailto:amadziara@wp.pl
mailto:ekolczynska@wckp.lodz.pl
mailto:amdziara@wp.pl
mailto:zofiakordala@gmail.com
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Treści 

Wzbogacanie umiejętności sprawnego i kreatywnego zarządzania szkołą/placówką 

oświatową z uwzględnieniem wprowadzanych zmian w prawie oświatowym, 

zwłaszcza dotyczących 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 

Katarzyna Pęczek, peczekk@interia.pl, 42 678-33-78 wew. 208 

 

4.  

Temat  
Rola i zadania wicedyrektora szkoły/placówki oświatowej – praktyczne 

rozwiązania 

Adresaci wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/ placówek oświatowych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20 (5 x 4 godz. dydaktycznych) 

Planowany termin 

realizacji 
cyklicznie – co dwa miesiące od października 2016 r. 

Treści 

 Wyniki egzaminu zewnętrznego – jak je interpretować? 

 Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce szkolnej 

 Zarządzanie przez wartości 

 Wspieranie innych w rozwoju 

 Skuteczna komunikacja w organizacji 

 Sprawowanie nadzoru pedagogicznego 

 Zmiany w prawie oświatowym 

Informacje dodatkowe Osoby prowadzące – zaproszeni specjaliści 

Organizator 
Elżbieta Kolczyńska, ekolczynska@wckp.lodz.pl 

Aneta Madziara, amadziara@wp.pl, 42 678-33-78 wew. 208  

 

5.  

Temat  Organizacja i Zarządzanie Oświatą 

Adresaci nauczyciele 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 210 

Planowany termin 

realizacji 
od października 2016 r. 

Treści Zgodne z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego zatwierdzonego przez MEN  

Informacje dodatkowe 
Koszt udziału – 1800 zł. Uczestnicy otrzymają: prezentacje multimedialne, 

materiały wspierające, świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego 

Organizator 
Elżbieta Kolczyńska, ekolczynska@wckp.lodz.pl 

Aneta Madziara, amadziara@wp.pl, 42 678-33-78 wew. 208 

 

  

mailto:wojciechowska@poczta.onet.pl
mailto:peczekk@interia.pl
mailto:ekolczynska@wckp.lodz.pl
mailto:amadziara@wp.pl
mailto:ekolczynska@wckp.lodz.pl
mailto:amadziara@wp.pl
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6.  

Temat  
Metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu i edukacji 

wczesnoszkolnej 

Adresaci nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 240 

Planowany termin 

realizacji 
od października 2016 r. 

Treści Zgodne z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego zatwierdzonym przez MEN  

Informacje dodatkowe 

Koszt udziału – 1800 zł. Kurs kierowany jest do nauczycieli przedszkoli i edukacji 

wczesnoszkolnej z co najmniej dwuletnim stażem pracy i posiadających 

umiejętności komunikowania się w języku angielskim na poziomie minimum B1. 

Test sprawdzający poziom umiejętności językowych odbędzie się pod koniec 

września 2016 r. 

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

 

7.  

Temat  Ocenianie kształtujące – alternatywą dla współczesnej szkoły 

Adresaci wicedyrektorzy, nauczyciele 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 4 x 3 godz. 

Planowany termin 

realizacji 
październik – grudzień 2016 r., luty 2017 r. 

Treści 

Planowanie i organizowanie pracy nauczyciela z uwzględnieniem zasad oceniania 

kształtującego (doskonalenie umiejętności określania celu zajęć edukacyjnych 

w języku zrozumiałym dla ucznia, formułowanie kryteriów oceniania, 

formułowanie pytań kluczowych, umiejętne korzystanie z informacji zwrotnej) 

Informacje dodatkowe Koszt udziału – 30 zł. Uczestnicy otrzymają materiały wspierające 

Organizator Elżbieta Kolczyńska, ekolczynska@wckp.lodz.pl, 42 678-33-78 wew. 208 

 

8.  

Temat  O prawie przy kawie 

Adresaci dyrektorzy 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 10 x 3 godz.  

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 
 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego 

 Analiza bieżących zmian w prawie oświatowym w kontekście pracy szkoły 

Informacje dodatkowe 

Formuła zajęć zakłada wzajemnie dzielenie się dobrymi praktykami między 

innymi w zakresie: sprawowania nadzoru pedagogicznego, zarządzania placówką, 

dokumentowania pracy. Uczestnicy otrzymają materiały wspierające 

Organizator Aneta Madziara, amadziara@wp.pl, 42 678-33-78 wew. 208 

 

mailto:zofiakordala@gmail.com
mailto:ekolczynska@wckp.lodz.pl
mailto:amadziara@wp.pl
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9.  

Temat  
Prawo wewnątrzszkolne bez tajemnic dla nauczyciela stażysty 

i kontraktowego 

Adresaci nauczyciele stażyści i kontraktowi ubiegający się o awans 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
kwiecień 2017 r. 

Treści Statut szkoły, regulaminy i procedury wewnętrzne  

Informacje dodatkowe 
Jeżeli będzie to możliwe ze względów organizacyjnych, w warsztatach mogą 

wziąć również udział inni nauczyciele zainteresowani tą tematyką 

Organizator 
Aneta Madziara, amadziara@wp.pl 

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

 

10.  

Temat  Dyrektor do zadań specjalnych 

Adresaci dyrektorzy przedszkoli, szkół/placówek 

Rodzaj formy warsztaty, prezentacje dydaktyczne, konsultacje 

Liczba godzin 8 x 2 godz. 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 – maj 2017 r. 

Treści 

 Obowiązki dyrektora szkoły, przedszkola, placówki oświatowej w zakresie 

planowania, organizowania i udzielania wsparcia dla uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 

 Funkcjonowanie wybranych grup uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

(np.: z dysfunkcją intelektualną, zaburzeniami komunikacji, powracającymi 

z migracji, cukrzycą, padaczką, całościowymi zaburzeniami, depresją) 

Informacje dodatkowe 
Szczegółowa tematyka spotkań zostanie dostosowana do zgłaszanych na bieżąco 

potrzeb uczestników 

Organizator 
Katarzyna Pęczek, peczekk@interia.pl 

Jolanta Wojciechowska, wojciechowska@poczta.onet.pl, 42 678-33-78 wew. 208 

 

11.  

Temat  Nauczyciel do zadań specjalnych 

Adresaci nauczyciele (przedszkoli, szkół/placówek oświatowych), pedagodzy  

Rodzaj formy warsztaty, prezentacje dydaktyczne, konsultacje 

Liczba godzin 8 x 4 godz. 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 – maj 2017 r. 

Treści 

 Wzbogacenie wiedzy na temat funkcjonowania wybranych grup uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 Doskonalenie umiejętności wspierania ucznia niepełnosprawnego (w rozumieniu 

prawa oświatowego i medycznym) 

 Doskonalenie umiejętności dokumentowania udzielanego wsparcia 

 Zainspirowanie nauczycieli do wykorzystania innowacyjnych metod w pracy 

z uczniem ze SPE 

mailto:amadziara@wp.pl
mailto:zofiakordala@gmail.com
mailto:peczekk@interia.pl
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Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały wspierające: prezentacje multimedialne, 

scenariusze zajęć, przykłady arkuszy (WOPFU, IPET, inne) 

Organizator 
Katarzyna Pęczek, peczekk@interia.pl 

Aneta Madziara, e-mail amadziara@wp.pl, 42 678-33-78 wew. 208 

 

12.  

Temat  W rytmie potrzeb ucznia – aby było jutro 

Adresaci dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele 

Rodzaj formy konferencja, warsztaty 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 
23-24 września 2016 r. 

Treści 

 Dyskusja nad miejscem ucznia o specjalnych potrzebach w polskim systemie 

oświaty 

 Ustalenia definicyjne oraz aspekty prawne funkcjonowania ucznia 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole/placówce oświatowej – 

próba odpowiedzi na pytania: 

– Integracja czy segregacja, edukacja włączająca czy segregacyjna? 

– Kim jest uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych? 

– Jaka jest sytuacja ucznia ze SPE w szkole, w świetle przepisów prawa 

oświatowego?  

– Jakie są strategie działań wspierających tę grupę uczniów? 

Informacje dodatkowe 

Koszt udziału – 80 zł. Udział w konferencji, w tym w warsztatach metodycznych, 

potwierdzony zostanie zaświadczeniem. Uczestnicy konferencji otrzymają 

pakiet materiałów metodycznych 

Organizator Aneta Madziara, amadziara@wp.pl, 42 678-33-78 

 

13.  

Temat  Model pracy z uczniem niepełnosprawnym 

Adresaci 
nauczyciele i dyrektorzy szkół/placówek oświatowych (ogólnodostępnych)  

z terenu Łodzi i województwa łódzkiego 

Rodzaj formy prezentacje dydaktyczne, warsztaty, modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 6 x 5 godz.  

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Wpływ wczesnego wspomagania rozwoju na funkcjonowanie uczniów 

niepełnosprawnych w szkole/placówce 

 Zadania dyrektora i nauczycieli wynikające z potrzeb dziecka 

z niepełnosprawnością sensoryczną – planowanie i realizacja wspomagania 

 Proces planowania, organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- 

-pedagogicznej dzieciom niepełnosprawnym  

 Planowanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom 

ze sprzężoną niepełnosprawnością  

mailto:peczekk@interia.pl
mailto:amadziara@wp.pl
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Informacje dodatkowe 

Zajęcia będą realizowane w placówkach kształcenia specjalnego. Uczestnicy, 

po wprowadzeniu w tematykę przez specjalistów, będą obserwować pracę 

z uczniami niepełnosprawnymi, uczestniczyć w warsztatach, np. na temat 

wsparcia ucznia z autyzmem, zaburzeniami sensorycznymi, upośledzeniem 

fizycznym, psychicznym, niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. 

Osoby prowadzące – Aneta Madziara, Katarzyna Pęczek, Jolanta Wojciechowska  

Organizator 
Jolanta Wojciechowska, wojciechowska@poczta.onet.pl  

Katarzyna Pęczek, peczekk@interia.pl, 42 678-33-78 

 

14.  

Temat  
Współpraca szkoły, rodziców i centrów pomocy społecznej w pracy 

z uczniami z niepełnosprawnościami 

Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, rodzice 

Rodzaj formy seminarium 

Liczba godzin 6 

Planowany termin 

realizacji 
marzec 2017 r. 

Treści 

 Oczekiwania rodziców wobec szkół 

 Zasady współpracy rodzice – szkoła, z uwzględnieniem wzajemnych kompetencji 

 Instytucje wspierające funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych w rodzinie 

Informacje dodatkowe 
Współorganizatorzy seminarium – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 

w Łodzi, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi 

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

 

15.  

Temat  
Przygotowanie do podjęcia ról zawodowych uczniów z niepełnosprawnościami 

w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych 

Adresaci 

przedstawiciele JST, kuratorium, urzędów zatrudnienia, pracodawców, 

instytucji wspomagających osoby z niepełnosprawnościami, dyrektorzy, 

wicedyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy 

Rodzaj formy debata 

Liczba godzin 6 

Planowany termin 

realizacji 
kwiecień 

Treści 

 Oferta rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami w różnym stopniu 

 Osoby niepełnosprawne na rynku pracy – uwarunkowania edukacji zawodowej 

i przysposobienia zawodowego 

Informacje dodatkowe 
Współorganizatorem jest Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz 

organizacje pozarządowe 

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

 

  

mailto:wojciechowska@poczta.onet.pl
mailto:peczekk@interia.pl
mailto:wojciechowska@poczta.onet.pl
mailto:wojciechowska@poczta.onet.pl
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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 godz. dydaktyczne – dotyczy warsztatów), zależnie od potrzeb 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – marzec 2017 r. 

Treści 

 Planowanie własnego rozwoju 

 Istota zadawania pytań 

 Model GROW 

 Wybrane narzędzia coachingowe  

Informacje dodatkowe Osoby prowadzące – konsultanci ŁCDNiKP 

Organizator 
Zofia Kordala, zofiakordala@gmail.com 

Elżbieta Kolczyńska, ekolczynska@wckp.lodz.pl, 42 678-33-78 wew. 208 

 

17.  

Temat  Język angielski A1, A2, B1, B2 

Adresaci 
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych, nauczyciele 

przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 60 godz. dydaktycznych (w jednym semestrze na każdym poziomie)  

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 
Doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim, zgodnie 

z poziomem zaawansowania  

Informacje dodatkowe 

A1, A2, B1, B2 – 500zł – semestr 60 godz. (minimum 12 osób w grupie 

– zajęcia prowadzi zaproszony specjalista). B1 – 30 zł (zajęcia prowadzi pracownik 

ŁCDNiKP). Osoby prowadzące – Zofia Kordala, Małgorzata Omiecińska, 

Anna Kolbuszewska. Aby dołączyć do już istniejącej grupy, należy napisać test 

językowy (dostępny w p. 208 i 209 w godz. 9.00-15.00) 

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 godz. – warsztaty w ŁCDNiKP, 4 godz. – konferencja podsumowująca 

i prezentacja Mistrzów 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. (warsztaty), marzec 2017 r. (konferencja) 

Treści Promowanie osiągnięć nauczycieli – prezentacja sylwetek Mistrzów 

Informacje dodatkowe Do projektu mogą przystąpić szkoły nie biorące do tej pory udziału w projekcie 

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

 

mailto:zofiakordala@gmail.com
mailto:ekolczynska@wckp.lodz.pl
mailto:zofiakordala@gmail.com
mailto:zofiakordala@gmail.com
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19.  

Temat  Praca z uczniem zdolnym 

Adresaci zainteresowani nauczyciele  

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 16 (4 x 4 godz. dydaktyczne) 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – marzec 2017 r. 

Treści 

 Rozpoznanie ucznia zdolnego 

 Planowanie pracy z uczniem zdolnym, dostosowanie wymagań edukacyjnych 

do możliwości ucznia 

 Współpraca z instytucjami wspierającymi ucznia zdolnego  

 Współpraca z rodzicami  

Informacje dodatkowe Osoby prowadzące – konsultanci ŁCDNiKP 

Organizator Elżbieta Kolczyńska, ekolczynska@wckp.lodz.pl, 42 678-33-78 wew. 208  

 

20.  

Temat  Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych  

Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy gimnazjów 

Rodzaj formy 
kurs metodyczny, warsztat metodyczny, spotkania z radami pedagogicznymi, 

konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 10 godz. dydaktycznych  

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. 

Treści 

 Kontrola zarządcza jako nowoczesny i kompleksowy system zarządzania, 

obowiązujący w jednostkach finansów publicznych 

 Rola dyrektora, zadania pracowników 

 Polityka zarządzania ryzykiem i stosowane procedury  

 Dokumentowanie, nadzorowanie w systemie kontroli zarządczej  

 Procesy: samooceny oraz zapewniania o stanie kontroli zarządczej 

 Odpowiedzialność dyrektora za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej 

Informacje dodatkowe 
Prowadzenie – Ewa Derecka. Planowany koszt udziału – 70 zł. Uczestnicy otrzymają 

zaświadczenie, wypracowane materiały oraz wzory przykładowych dokumentów 

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

 

21.  

Temat Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  

Adresaci dyrektorzy, zainteresowani nauczyciele i pracownicy  

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 12 (jedna edycja) 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

mailto:ewa.derecka@gmail.com
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Treści 

 Zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian 

 Rodzaje ZFŚS oraz zasady i warunki prowadzenia przez pracodawców 

wspólnej działalności socjalnej 

 Zasady naliczania odpisów na ZFŚS i wysokość odpisów 

 Kryteria socjalne i ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych 

 Osoby uprawnione i nieuprawnione do pomocy z ZFŚS 

 Opodatkowanie świadczeń i dokonywanie potrąceń z ZFŚS  

 Komisje socjalne 

Informacje dodatkowe 

Prowadzenie – Ewa Derecka – doradca metodyczny, audytor. Uczestnicy otrzymają 

zaświadczenie oraz wypracowane materiały – tj. procedury, przykładowe wzory 

dokumentów. Planowany koszt udziału – 50 zł  

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

 

22.  

Temat Edukacja globalna w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztat metodyczny, szkolenie e-learning 

Liczba godzin 10 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – grudzień 2016 r. 

Treści 

 Edukacja globalna a edukacja obywatelska? 

 Miejsce edukacji globalnej w podstawie programowej i szkole 

 Skuteczne metody i techniki realizacji edukacji globalnej 

 Przykłady dobrych praktyk – dzielenie się doświadczeniem  

 Tydzień Edukacji Globalnej 

Informacje dodatkowe W oparciu o projekt ORE/MSZ 

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

 

  

mailto:ewa.derecka@gmail.com
mailto:ewa.derecka@gmail.com
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

23.  

Temat 
Twórcze pomysły na świetlicę szkolną – spotkanie inaugurujące współpracę 

nauczycieli świetlic w nowym roku szkolnym 2016/2017 

Adresaci nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 2 

Planowany termin 

realizacji 
7 września 2016 r. 

Treści 

 Baza informacyjna dotycząca świetlic w szkołach podstawowych 

 Inspiracje na organizację pracy świetlic szkolnych 

 Główne kierunki działań zorientowanych na wszechstronny rozwój uczniów 

uczęszczających do świetlicy 

 Założenia projektu Piękna nasza Polska cała – międzyszkolne inicjatywy 

inspirowane folklorem 

Informacje dodatkowe 

Spotkanie odbędzie się w ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115, budynek C. 

Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenie na adres mailowy 

do 5 września 2016 r.: kasiaagatakasprzyk@gmail.com 

Organizator Doradca metodyczny świetlic szkolnych – Katarzyna Kasprzyk 

 

24.  

Temat 
Nowe horyzonty wychowania przedszkolnego – oferta doskonalenia i doradztwa 

Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na rok 2016/2017 

Adresaci dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
14 września 2016 r. 

Treści 

 Wybrane działania doradców, dyrektorów i nauczycieli w obszarach: naturalna 

nauka języka angielskiego, technologie informacyjno-komunikacyjne 

w edukacji, innowacyjne strategie i metody pracy  

 Priorytetowe kierunki pracy nauczycieli wychowania przedszkolnego 

 Propozycje działań doradców edukacji przedszkolnej 

Informacje dodatkowe 

Spotkanie odbędzie się w ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115, budynek C. 

Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Spotkaniu towarzyszyć będzie 

wystawa wdrożonych projektów edukacyjnych z wykorzystaniem platformy 

edukacyjnej Tablit. Zgłoszenie na adresy mailowe do 12 września 2016 r.: 

aniakoralewska@o2.pl, beata.wosinska@wp.pl, swiatek.joana@gmail.com 

Organizator Doradca wychowania przedszkolnego – Anna Koralewska 
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25.  

Temat 
Nowe wyzwania w edukacji wczesnoszkolnej – oferta doskonalenia i doradztwa 

Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na rok 2016/2017 

Adresaci 
dyrektorzy szkół podstawowych, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz 

świetlic szkolnych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
19 września 2016 r. 

Treści 

 Wybrane działania doradców Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 

ukierunkowane na realizację potrzeb w zakresie doradztwa i doskonalenia 

dyrektorów i nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 w obszarach: ocenianie 

kształtujące, bezpieczeństwo emocjonalne dziecka, orientacja zawodowa 

najmłodszych uczniów, edukacja regionalna i folklor Polski, świetlica bliska 

dziecku, technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji, innowacyjne 

strategie i metody pracy 

 Priorytetowe kierunki pracy w edukacji wczesnoszkolnej 

Informacje dodatkowe 

Konferencja odbędzie się w ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29. Nauczyciele 

otrzymają zaświadczenia. Podczas spotkania podsumowany zostanie projekt 

Bezpieczny pierwszak w szkole i w domu realizowany w roku szkolnym 2015/2016. 

Zgłoszenie na adresy mailowe do 16 września 2016 r.: olaproc@wp.pl, 

a.kacprzak@wckp.lodz.pl, kasiaagatakasprzyk@gmail.com 

Organizator 
Doradcy edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych – Aleksandra Proc, 

Agnieszka Kacprzak, Katarzyna Kasprzyk 

 

26.  

Temat Nauczyciel na ścieżce awansu – planowanie rozwoju zawodowego 

Adresaci 
nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani rozpoczynający staż na kolejny 

stopień awansu zawodowego 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
7 września 2016 r. 

Treści 

 Procedura przebiegu i zakończenia stażu na kolejny stopień awansu 

zawodowego 

 Powinności stażowe, wymagania kwalifikacyjne i egzaminacyjne 

 Działania ukierunkowane na osiąganie wymiernych efektów 

Informacje dodatkowe 

Spotkanie odbędzie się w ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115, budynek C. 

Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenie na adresy mailowe 

do 5 września 2016 r.: aniakoralewska@o2.pl, beata.wosinska@wp.pl, 

swiatek.joana@gmail.com 

Organizator 
Doradcy edukacji przedszkolnej – Beata Wosińska, Anna Koralewska, 

Joanna Świątek 

 

 

  

mailto:olaproc@wp.pl
mailto:a.kacprzak@wckp.lodz.pl
mailto:kasiaagatakasprzyk@gmail.com
mailto:aniakoralewska@o2.pl
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27.  

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 2017 r. 

Treści 

 Sposoby ewaluacji własnych działań  

 Istota skutecznej prezentacji 

 Zasady tworzenia dobrej prezentacji dorobku zawodowego zgodnie 

z wymaganiami prawnymi 

Informacje dodatkowe 

Spotkanie odbędzie się w ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115, budynek C. Nauczyciele 

otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenie na adres mailowy do 30 kwietnia 2017 r.: 

beata.wosinska@wp.pl, swiatek.joana@gmail.com, aniakoralewska@o2.pl 

Organizator 
Doradcy wychowania przedszkolnego – Beata Wosińska, Joanna Świątek, 

Anna Koralewska 

 

28.  

Temat Nowoczesny system zarządzania informacją 

Adresaci dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. 

Treści 

 Edukacyjna platforma przedszkolna dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców 

Blum System 

 Multimedialne narzędzia w zarządzaniu przedszkolem 

 Kompleksowe rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka 

 Elektroniczne gromadzenie, przetwarzanie i prezentacja informacji 

Informacje dodatkowe 

Spotkanie odbędzie się w ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115, budynek C. 

Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja 

nowoczesnego systemu zarządzania procesem dydaktycznym i komunikacją 

Blum System. Zgłoszenie na adresy mailowe do 12 września 2016 r.: 

aniakoralewska@o2.pl, beata.wosinska@wp.pl, swiatek.joana@gmail.com 

Organizator Doradca wychowania przedszkolnego – Beata Wosińska 

 

29.  

Temat Multimedia w edukacji 

Adresaci 
dyrektorzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

oraz nauczyciele świetlic szkolnych 

Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
marzec 2017 r. 

mailto:beata.wosinska@wp.pl
mailto:swiatek.joana@gmail.com
mailto:aniakoralewska@o2.pl
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Treści 

 Rola narzędzi interaktywnych w procesie efektywnego uczenia się dziecka 

 Przegląd wolnych zasobów internetowych przydatnych w projektowaniu zajęć 

edukacyjnych 

 Zalety chmury internetowej 

 Łódzka Platforma Edukacyjna 

Informacje dodatkowe 

Spotkania odbędą się w ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115, budynek C. Nauczyciele 

otrzymają zaświadczenia. Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja różnorodnych 

narzędzi oraz urządzeń prezentacyjnych. Zgłoszenie na adres mailowy 

do 25 lutego 2017 r.: swiatek.joana@gmail.com, kasiaagatakasprzyk@gmail.com 

Organizator 
Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego – Joanna Świątek. 

Doradca metodyczny świetlic szkolnych – Katarzyna Kasprzyk 

 

30.  

Temat Praca z najmłodszymi uczniami w świetlicy szkolnej 

Adresaci nauczyciele świetlic szkolnych w szkołach podstawowych 

Rodzaj formy 
kurs doskonalący w ramach środków na doskonalenia nauczycieli – „grant” 

Łódzkiego Kuratora Oświaty 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – listopad 2016 r. 

Treści 

 Organizacja pracy świetlicy szkolnej w kontekście potrzeb rozwojowych 

uczniów na pierwszym etapie edukacyjnym 

 Metody i techniki pracy z dzieckiem młodszym w świetlicy szkolnej 

 Gry i zabawy świetlicowe w grupie, w której są uczniowie ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

 Arteterapia w pracy z dzieckiem młodszym w świetlicy szkolnej 

Informacje dodatkowe 

Proponowana forma doskonalenia prowadzona będzie w dwóch grupach. 

Spotkania będą się odbywały w ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29.  

Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenie poprzez przysłanie Karty 

klienta indywidualnego (do pobrania ze strony ŁCDNiKP) 

Organizator Doradca metodyczny świetlic szkolnych – Katarzyna Kasprzyk 

 

31.  

Temat U nas to działa, czyli… podziel się pomysłem na świetlicę szkolną 

Adresaci nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych  

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 16 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Rola świetlicy w szkolnych działaniach ukierunkowanych na dziecko i jego potrzeby 

 Sprawdzone sposoby realizacji zadań pracy świetlic szkolnych 

 Organizacja zajęć świetlicowych wspierających wszechstronny rozwój uczniów 

Informacje dodatkowe 

Spotkania odbywać się będą w ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115, budynek C. 

Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenie na adres mailowy: 

kasiaagatakasprzyk@gmail.com 

Organizator Doradca metodyczny świetlic szkolnych – Katarzyna Kasprzyk 

mailto:swiatek.joana@gmail.com
mailto:kasiaagatakasprzyk@gmail.com
mailto:kasiaagatakasprzyk@gmail.com
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32.  

Temat Edukacja językowa małego dziecka 

Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego i klas I-III 

Rodzaj formy 
kurs doskonalący w ramach środków na doskonalenia nauczycieli – „grant” 

Łódzkiego Kuratora Oświaty 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – listopad 2016 r. 

Treści 

 Psychologiczne uwarunkowania edukacji wczesnoszkolnej  

 Kreatywne nauczanie języka obcego 

 Rozwijanie kompetencji językowych małych uczniów 

 Ćwiczenia wspomagające mowę i rozwijające aparat artykulacyjny 

Informacje dodatkowe 

Proponowana forma doskonalenia prowadzona będzie w dwóch grupach. 

Spotkania odbędą się w ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29. Nauczyciele otrzymają 

zaświadczenia. Zgłoszenie poprzez przysłanie Karty klienta indywidualnego 

(do pobrania ze strony ŁCDNiKP) 

Organizator Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego – Anna Koralewska 

 

33.  

Temat 
Program Dwujęzyczne Dzieci pomysłem na naturalną naukę języka 

angielskiego w przedszkolu 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele z łódzkich przedszkoli 

Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. 

Treści 

 Idea powszechnej dwujęzyczności 

 Wychowanie dwujęzyczne w rozwoju małego dziecka 

 Instrumentarium metodyczne do programu Dwujęzyczne Dzieci 

 Od placówki partnerskiej do eksperckiej – jak stworzyć wzorcowe 

przedszkole dwujęzyczne 

Informacje dodatkowe 

Spotkanie odbędzie się w ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115, budynek C. 

Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja 

materiałów metodycznych i pomocy dydaktycznych do wdrażania programu 

Dwujęzyczne Dzieci. Zgłoszenie na adresy mailowe do 3 października 2016 r.: 

beata.wosinska@wp.pl, swiatek.joana@gmail.com, kasiaagatakasprzyk@gmail.com 

Organizator Doradca wychowania przedszkolnego – Joanna Świątek 

 

34.  

Temat 
Rola i zadania nauczycieli i rodziców w procesie zmiany agresywnych 

zachowań uczniów 

Adresaci nauczyciele klas I-III 

Rodzaj formy 
kurs doskonalący w ramach środków na doskonalenia nauczycieli – grant 

Kuratorium Oświaty 

Liczba godzin 20 

mailto:swiatek.joana@gmail.com
mailto:kasiaagatakasprzyk@gmail.com
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Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – listopad 2016 r. 

Treści 

 Kompetencje dorosłych potrzebne w procesie zmiany zachowań 

agresywnych dzieci 

 Systemowe działania w przedszkolu i szkole podstawowej na rzecz 

przeciwdziałania agresji 

 Współpraca nauczycieli i rodziców w procesie zmiany zachowań agresywnych 

 Rola motywacji w procesie zmiany zachowań 

Informacje dodatkowe 

Proponowana forma doskonalenia prowadzona będzie w dwóch grupach: 

nauczycieli z Łodzi i z terenu województwa łódzkiego. Spotkania odbędą się 

w ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29 oraz w Szkole Podstawowej nr 30, sala nr 8.  

Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenie poprzez przysłanie Karty 

klienta indywidualnego (do pobrania ze strony ŁCDNiKP) 

Organizator Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej – Aleksandra Proc 

 

35.  

Temat Bezpieczeństwo emocjonalno-społeczne uczniów klas I-III (III edycja) 

Adresaci nauczyciele klas I-III  

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 
styczeń – luty 2017 r. 

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 Zgłoszenia na adres mailowy do 31 października 2016 r.: a.kacprzak@wckp.lodz.pl 

Organizator 
Doradcy edukacji wczesnoszkolnej – Agnieszka Kacprzak, 

akacprzak@wckp.lodz.pl, Aleksandra Proc, olaproc@wp.pl 

 

36.  

Temat 
Orientacja zawodowa uczniów na I etapie kształcenia. Kto pomaga nam 

w budowaniu u uczniów klasy pierwszej poczucia bezpieczeństwa? 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 

Liczba godzin 6 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. 

Treści 

 Obszary działań w zakresie orientacji zawodowej uczniów klas I-III 

 Modelowe rozwiązania w aspekcie orientacji zawodowej – prezentacje 

przykładów dobrych praktyk 

 Zasady udziału w projektach prozawodowych zaplanowanych na bieżący rok 

szkolny: 

– Orientacja zawodowa uczniów w I etapie kształcenia – działania 

zakończone otrzymaniem certyfikatu Odkrywcy zawodów – klasy II i III 

mailto:a.kacprzak@wckp.lodz.pl
mailto:akacprzak@wckp.lodz..pl
mailto:olaproc@wp.pl
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– Budowanie atmosfery bezpieczeństwa dziecka w klasie I – działania 

zakończone otrzymaniem certyfikatu Bezpieczny pierwszak w szkole 

i w domu – klasy I 

Informacje dodatkowe 

Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 30, sala nr 8. Zgłoszenie na adres 

mailowy do 30 września 2016 r.: olaproc@wp.pl, basiapreczynska@tlen.pl, 

akacprzak@wckp.lodz.pl. Podczas spotkania możliwość zadeklarowania 

udziału szkoły w projekcie całorocznym Orientacja zawodowa uczniów 

w I etapie kształcenia 

Organizator 
Doradcy edukacji wczesnoszkolnej – Aleksandra Proc, Agnieszka Kacprzak 

Doradca edukacji technicznej – Barbara Preczyńska 

 

37.  

Temat 

Wykorzystanie metody projektu w planowaniu szkolnych działań 

związanych z orientacją zawodową uczniów I etapu kształcenia 

 – budowaniem atmosfery bezpieczeństwa u uczniów klasy pierwszej 

Adresaci 
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ze szkół zainteresowanych udziałem 

w projekcie Orientacja zawodowa uczniów w I etapie kształcenia 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 8 

Planowany termin 

realizacji 
październik – grudzień 2016 r. 

Treści 

 Istota metody projektów i jej zastosowanie w edukacji prozawodowej 

 Rodzaje projektów edukacyjnych 

 Etapy działań projektowych 

 Propozycje projektów ukierunkowanych na orientację zawodową uczniów 

– klasy II i III 

 Projekty dotyczące tematyki bezpieczeństwa – klasy I  

Informacje dodatkowe 

Spotkania odbędą się w Szkole Podstawowej nr 30, Rysownicza 1/3. Nauczyciele 

otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenie na adres mailowy do 16 października 2016 r.: 

olaproc@wp.pl, basiapreczynska@tlen.pl 

Organizator 
Doradcy edukacji wczesnoszkolnej – Aleksandra Proc, Agnieszka Kacprzak 

Doradca metodyczny techniki – Barbara Preczyńska  

 

38.  

Temat Festiwal Pasji i Zawodów 

Adresaci nauczyciele klas I-III szkoły podstawowej 

Rodzaj formy festiwal 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
marzec – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Różnorodne formy modelowania szkolnego systemu orientacji i poradnictwa 

zawodowego w I i II etapie kształcenia 

 Salony szkół podejmujących działania projektowe ukierunkowane 

na orientację zawodową uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, we współpracy 

z nauczycielami II etapu kształcenia  

 

mailto:olaproc@wp.pl
mailto:basiapreczynska@tlen.pl
mailto:akacprzak@wckp.lodz.pl
mailto:olaproc@wp.pl
mailto:basiapreczynska@tlen.pl
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Informacje dodatkowe 

Spotkanie ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk nauczycielskich 

podejmowanych w ramach projektów edukacyjnych: Orientacja zawodowa 

uczniów w I etapie kształcenia, Budowanie atmosfery bezpieczeństwa u uczniów 

klasy I. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenie na adres mailowy 

do 15 lutego 2017 r.:olaproc@wp.pl, a.kacprzak@wckp.lodz.pl 

Organizator 

Doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej – Aleksandra Proc, 

Agnieszka Kacprzak 

Doradca metodyczny edukacji technicznej – Barbara Preczyńska 

 

39.  

Temat 
Edukacja prozawodowa w szkole podstawowej. Podsumowanie działań 

projektowych podejmowanych w roku 2016/2017 

Adresaci 
dyrektorzy, nauczyciele ze szkół uczestniczących we wdrażanych projektach 

edukacyjnych oraz zainteresowani 

Rodzaj formy seminarium 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
maj – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Prezentacje szkolnych projektów edukacyjnych opracowanych i wdrożonych 

na I etapie kształcenia w zakresie orientacji zawodowej uczniów – wybrane 

przedsięwzięcia i przykłady dobrych praktyk edukacyjnych  

 Dobór metod i form pracy do poznawania określonych zawodów 

 Współpraca drogą do sukcesów prozawodowych uczniów szkoły podstawowej 

 Podsumowanie działań zespołu metodycznego Orientacja zawodowa uczniów 

I i II etapu kształcenia 

Informacje dodatkowe 

Spotkanie zorganizowane zostanie w Szkole Podstawowej nr 30, ul. Rysownicza 1/3. 

Podczas seminarium wręczone zostaną dyplomy dla szkół, podziękowania dla 

dyrektorów i nauczycieli uczestniczących w działaniach projektowych. 

Zgłoszenia na adresy mailowe do końca kwietnia 2017 r.: olaproc@wp.pl, 

basiapreczynska@tlen.pl 

Organizator 

Doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej – Aleksandra Proc, 

Agnieszka Kacprzak 

Doradca metodyczny edukacji technicznej – Barbara Preczyńska 

 

40.  

Temat Piękna nasza Polska cała –międzyszkolne inicjatywy inspirowane folklorem 

Adresaci 
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych oraz nauczyciele 

przyrody ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
21 października 2016 r. 

Treści 

 Idea i istota projektu Piękna nasza Polska cała 

 Zasady uczestnictwa szkół w projekcie i harmonogram prac 

 Sieć szkół wdrażających projekt w zakresie wylosowanych regionów 

 Prezentacja Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego oraz 

programu Mały Kolberg 

mailto:olaproc@wp.pl
mailto:a.kacprzak@wckp.lodz.pl
mailto:olaproc@wp.pl
mailto:basiapreczynska@tlen.pl
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Informacje dodatkowe 

Spotkanie odbędzie się w ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115, budynek C. 

Nauczyciele po zakończeniu projektu otrzymają certyfikaty. Zgłoszenie na adresy 

mailowe do 19 października 2016 r.: kasiaagatakasprzyk@gmail.com, 

annafik@gmail.com 

Organizator 
Doradca metodyczny świetlic szkolnych i doradca przyrody – Katarzyna Kasprzyk, 

Anna Romańska 

 

41.  

Temat Wędrówki przez regiony Polski 

Adresaci 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych oraz nauczyciele 

przyrody ze szkół podstawowych uczestniczący w projekcie Piękna nasza Polska 

cała – międzyszkolne inicjatywy inspirowane folklorem 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 16 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Sukcesy i problemy w realizacji zadań projektowych 

 Doświadczenia i baza dobrych praktyk 

 Innowacyjne rozwiązania – twórcze działania w realizacji projektu 

Informacje dodatkowe 

Spotkania odbywać się będą cyklicznie w ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115, 

budynek C oraz w ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29. Nauczyciele otrzymają 

zaświadczenia. Zgłoszenie na adresy mailowe: kasiaagatakasprzyk@gmail.com, 

annafik@gmail.com 

Organizator 
Doradca metodyczny świetlic szkolnych i doradca przyrody – Katarzyna Kasprzyk, 

Anna Romańska 

 

42.  

Temat W murowanej piwnicy – taneczne podróże po regionach Polski 

Adresaci 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlic oraz nauczyciele przyrody 

ze szkół podstawowych uczestniczący w projekcie Piękna nasza 

Polska cała – międzyszkolne inicjatywy inspirowane folklorem 

Rodzaj formy warsztaty taneczne 

Liczba godzin 16 

Planowany termin 

realizacji 
październik – listopad 2016 r. 

Treści 

 Tańce i stroje charakterystyczne dla wybranych regionów Polski 

 Walory edukacyjne i społeczne proponowanych dzieciom tańców integracyjnych  

 Proste układy taneczne oparte na tańcach ludowych 

Informacje dodatkowe 
Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenie na adres mailowy 

do 24 października 2016 r.: kasiaagatakasprzyk@gmail.com 

Organizator Doradca metodyczny świetlic szkolnych – Katarzyna Kasprzyk 

 

  

mailto:kasiaagatakasprzyk@gmail.com
mailto:annafik@gmail.com
mailto:kasiaagatakasprzyk@gmail.com
mailto:annafik@gmail.com
mailto:kasiaagatakasprzyk@gmail.com
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43.  

Temat Wycinanki, malowanki – artystyczne inspiracje regionami Polski 

Adresaci 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych oraz nauczyciele 

przyrody szkół ze podstawowych uczestniczący w projekcie Piękna nasza 

Polska cała – międzyszkolne inicjatywy inspirowane folklorem 

Rodzaj formy warsztaty plastyczne 

Liczba godzin 16 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. – styczeń 2017 r. 

Treści 

 Charakterystyczne dla wybranych regionów Polski rękodzieło i wzornictwo 

 Typowe dla sztuki ludowej dzieła oraz powiązane z nimi zwyczaje i obrzędy 

 Proste prace plastyczne inspirowane sztuką ludową 

Informacje dodatkowe 
Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenie na adres mailowy 

do 30 listopada 2016 r.: kasiaagatakasprzyk@gmail.com 

Organizator Doradca metodyczny świetlic szkolnych – Katarzyna Kasprzyk 

 

44.  

Temat Przewodnik po Polsce – lapbook dla młodszego kolegi 

Adresaci 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych oraz nauczyciele 

przyrody ze szkół podstawowych uczestniczący w projekcie Piękna nasza Polska 

cała – międzyszkolne inicjatywy inspirowane folklorem 

Rodzaj formy warsztat  

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
luty 2017 r. 

Treści 

 Lapbook jako książka interaktywna 

 Projekt lapbooka dotyczącego flory, fauny i kultury wybranych regionów Polski 

 Walory dydaktyczne wykonanych przez uczniów pomocy dydaktycznych 

Informacje dodatkowe 
Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenie na adresy mailowe 

do 31 stycznia 2017 r.: kasiaagatakasprzyk@gmail.com, annafik@gmail.com 

Organizator 
Doradca metodyczny świetlic szkolnych i doradca przyrody – Katarzyna Kasprzyk, 

Anna Romańska 

 

45.  

Temat Multimedialne wycieczki po Polsce – quizy on-line 

Adresaci 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlic oraz nauczyciele przyrody 

ze szkół podstawowych uczestniczący w projekcie Piękna nasza Polska cała 

 – międzyszkolne inicjatywy inspirowane folklorem 

Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna/warsztaty dydaktyczne 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Narzędzia interaktywne w procesie efektywnego uczenia się dziecka 

 Bezpłatne narzędzia internetowe służące do tworzenia sprawdzianów i quizów 

oraz generowania kodów QR 

mailto:kasiaagatakasprzyk@gmail.com
mailto:kasiaagatakasprzyk@gmail.com
mailto:annafik@gmail.com
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 Zalety chmury internetowej oraz Łódzkiej Platformy Edukacyjnej 

 Organizacja Dnia z Quizem 

Informacje dodatkowe 

Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 130, ul. Gościniec 1. 

Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenie na adres mailowy 

do 2 kwietnia 2017 r.: annafik@gmail.com, kasiaagatakasprzyk@gmail.com 

Organizator 
Doradca metodyczny świetlic szkolnych i doradca przyrody – Katarzyna Kasprzyk, 

Anna Romańska 

 

46.  

Temat Artystyczna sztafeta regionalna, czyli w Łodzi Polska cała 

Adresaci 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych oraz nauczyciele 

przyrody ze szkół podstawowych uczestniczący w projekcie Piękna nasza Polska 

cała – międzyszkolne inicjatywy inspirowane folklorem 

Rodzaj formy przegląd artystyczny 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
czerwiec 2017 r. 

Treści 
 Prezentacja całorocznych działań zrealizowanych przez nauczycieli i uczniów 

w ramach projektu Piękna nasza Polska cała – międzyszkolne inicjatywy 

inspirowane folklorem 

Informacje dodatkowe 

Informacja o przeglądzie (harmonogram, lokalizacja) zostanie przekazana do szkół 

drogą elektroniczną. Podczas przeglądu zostaną wręczone certyfikaty uczestnictwa 

w projekcie 

Organizator 
Doradca metodyczny świetlic szkolnych i doradca przyrody – Katarzyna Kasprzyk, 

Anna Romańska 

 

47.  

Temat 
Inauguracja sekcji Badaczy i Odkrywców Dziecięcej Akademii 

Młodych Twórców 

Adresaci dzieci 6-9 letnie zakwalifikowane do udziału w zajęciach 

Rodzaj formy Akademia Młodych Twórców 

Liczba godzin 2 (jedno spotkanie) 

Planowany termin 

realizacji 
październik – listopad 2016 r. 

Treści 

 Ceremoniał pasowania nowych dzieci na uczestników Akademii 

 Prezentacja i podsumowanie wybranych osiągnięć z poprzedniego roku 

 Integracja grup w Studio Aktywności Dzieci i Nauczycieli 

Informacje dodatkowe 

Informacje o naborze zostaną upowszechnione podczas konferencji organizacyjnej 

oraz na stronie internetowej Ośrodka, decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Przewidziane 2 grupy: kontynuacja działań z grupą z ubiegłego roku i nową grupą. 

Organizacja inauguracji planowana jest w Studio Aktywności Dzieci i Nauczycieli 

z udziałem rodziców i nauczycieli – opiekunów uczestników Akademii 

Organizator 

Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego – Anna Koralewska 

Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej – Aleksandra Proc 

Współpraca doradcy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Konsultant Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych – Sławomir Szaruga 

mailto:annafik@gmail.com
mailto:kasiaagatakasprzyk@gmail.com


 

27 

48.  

Temat 
Spotkania sekcji Badaczy i Odkrywców Dziecięcej Akademii Młodych 

Twórców 

Adresaci dzieci 6 – 9-letnie, zakwalifikowane do zajęć pozaszkolnych 

Rodzaj formy Akademia Młodych Twórców 

Liczba godzin 2 grupy po 14 godz. (po 7 spotkań) 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. – czerwiec 2017 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 1 x w miesiącu. 

Podsumowanie działań z wręczeniem indeksów i certyfikatów na ostatnim 

spotkaniu w czerwcu 

Organizator 

Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego – Anna Koralewska 

Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej – Aleksandra Proc 

Współpraca – doradcy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

 

49.  

Temat Wyzwalanie potencjału 6-latka kluczem sukcesów szkolnych 

Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – grudzień 2016 r. 

Treści 

 Sposoby kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania 

 Wybrane metody przygotowujące dzieci do czytania i pisania 

 Etapowość w rozwijaniu wybranych pojęć matematycznych 

 Sposoby wykorzystywania narzędzi interaktywnych ukierunkowanych 

na motywowanie dzieci do podejmowania aktywności językowej 

i matematycznej 

Informacje dodatkowe 

Spotkania odbędą się w ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115, budynek C. Nauczyciele 

otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenie elektroniczne do 1 października 2016 r. 

na adres: aniakoralewska@o2.pl, swiatek.joana@gmail.com, beata.wosinska@wp.pl 

Organizator Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego – Anna Koralewska  

 

50.  

Temat Twórcze inspiracje artystyczne 

Adresaci nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, świetlic 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 15 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – maj 2017 r. 

mailto:aniakoralewska@o2.pl
mailto:swiatek.joana@gmail.com
mailto:beata.wosinska@wp.pl
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Treści 

 Wybrane metody, techniki w działaniach artystycznych i ich zastosowanie 

w pracach o 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 zorganizowane zostanie 

w innej szkole podstawowej, której nauczyciele będą prezentowali własne 

pomysły. Zaświadczenia przewidziane po cyklu spotkań na zakończenie roku 

szkolnego. Zgłoszenia na adres mailowy do 15 października 2016 r.: 

a.kacprzak@wckp.lodz.pl 

Organizator 
Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej – Agnieszka Kacprzak 

Doradca metodyczny świetlic szkolnych – Katarzyna Kasprzyk 

 

51.  

Temat 
Jak pracować z małym dzieckiem w wybranych obszarach edukacji 

elementarnej? 

Adresaci nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy prezentacje dydaktyczne/warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Alternatywne metody nauki czytania i pisania 

 Matematyka w działaniu – rozwijanie myślenia logiczno-matematycznego 

 Wybrane metody aktywności ruchowej 

 Wizyty w szkołach, przedszkolach wdrażających innowacyjne metody pracy 

 System Budzącej się szkoły – wycieczka edukacyjna połączona z zajęciami 

modelowymi oraz warsztatami edukacyjnymi 

 Sposoby wykorzystania zaprezentowanych strategii działań w praktyce 

edukacyjnej w przedszkolu i w szkole podstawowej 

Informacje dodatkowe 

Zgłoszenia elektroniczne do 31 października 2016 r. Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej: olaproc@wp.pl, a.kacprzak@wckp.lodz.pl 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego: swiatek.joanna@gmail.com 

Szczegółowe tematy zajęć zamieszczane będą w miesięcznych informatorach 

ŁCDNiKP, przesyłane drogą elektroniczną do przedszkoli i szkół  

Organizator 

Doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej – Aleksandra Proc, 

Agnieszka Kacprzak 

Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego – Joanna Świątek 

 

52.  

Temat Zabawy badawcze i eksperymenty w edukacji małego dziecka 

Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. – luty 2017 r. 

mailto:a.kacprzak@wckp.lodz.pl
mailto:olaproc@wp.pl
mailto:a.kacprzak@wckp.lodz.pl
mailto:swiatek.joanna@gmail.com
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Treści 

 Inspiracje do bezpośredniego badania i odkrywania tajemnic przyrody 

 Sposoby tworzenia laboratorium przyrodniczego 

 Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń 

Informacje dodatkowe 

Spotkania odbędą się w ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115, budynek C. 

Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja 

materiałów metodycznych i pomocy dydaktycznych, przydatnych w tworzeniu 

laboratorium przyrodniczego. Zgłoszenie na adres mailowy do 5 października 2016 r.: 

aniakoralewska@o2.pl 

Organizator Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego – Anna Koralewska 

 

53.  

Temat Ocenianie kształtujące w I etapie edukacyjnym 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. – luty 2017 r. 

Treści 

 Istota oceniania rozwojowego: rola oceny w motywowaniu do uczenia się, 

techniki pomocnicze, wskazówki organizacyjne 

 Cele w języku ucznia 

 NaCoBeZu – kryteria ustalania sukcesu ucznia 

 Informacja zwrotna o osiągnięciach ucznia 

 Formy samooceny i oceny koleżeńskiej 

 Doświadczenia w stosowaniu elementów oceniania kształtującego w pracy 

z uczniami 

 Zapisy w Szkolnych Systemach Oceniania uwzględniające ocenianie kształtujące 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenia na adresy mailowe 

do 14 listopada 2016 r.: olaproc@wp.pl, a.kacprzak@wckp.lodz.pl 

Tematyka ta będzie kontynuowana w cyklu zajęć modelowych z zakresu edukacji 

językowej, matematycznej, przyrodniczej z zastosowaniem elementów oceniania 

kształtującego w klasach I-III łódzkich szkół podstawowych 

Organizator 
Doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej – Aleksandra Proc, 

Agnieszka Kacprzak 

 

54.  

Temat 
Wybrane strategie edukacyjne kluczem do rozwijania umiejętności 

społecznych dziecka w wieku przedszkolnym 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele wychowani przedszkolnego 

Rodzaj formy seminarium 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
kwiecień – maj 2017 r. 

Treści 

 Sposoby tworzenia środowiska uczącego się 

 Wybrane strategie pracy (koncepcje H. Parkhurst, J. Korczaka, F. Froebela, 

L. Wygotskiego) 

mailto:aniakoralewska@o2.pl
mailto:olaproc@wp.pl
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Informacje dodatkowe 

Spotkania odbędą się w ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115, budynek C. 

Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenie na adres mailowy 

do 30 kwietnia 2017 r.: beata.wosinska@wp.pl, swiatek.joana@gmail.com 

Organizator Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego – Beata Wosińska 

 

55.  

Temat Jak wprowadzać dzieci w świat wartości uniwersalnych? Oto jest pytanie! 

Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 
styczeń 2017 r. – marzec 2017 r. 

Treści 

 Model pracy sprzyjający doświadczaniu wartości  

 Propozycje zabaw wprowadzających dzieci w świat wartości 

 Inspiracje na „wartościowe” spotkania z rodzicami 

Informacje dodatkowe 

Spotkania odbędą się w ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115, budynek C. 

Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenie na adres mailowy 

do 31 grudnia 2016 r.: beata.wosinska@wp.pl, swiatek.joana@gmail.com 

Organizator Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego – Joanna Świątek 

 

56.  

Temat Autyzm to widzieć, słyszeć i czuć inaczej 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele z łódzkich przedszkoli 

Rodzaj formy seminarium 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
luty/marzec 2017 r. 

Treści 

 Dyrektywy prawne wspierające dyrektora, nauczyciela i rodzica w pracy 

z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 Sposoby rozpoznawania spektrum zaburzeń autystycznych 

 Zasady postępowania z dzieckiem autystycznym 

 Sposoby współpracy z różnorodnymi instytucjami działającymi na rzecz 

wspierania środowiska dziecka autystycznego 

Informacje dodatkowe 

Spotkanie odbędzie się w ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115, budynek C. 

Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenie na adres mailowy  

do 15 lutego 2017 r.: beata.wosinska@wp.pl, aniakoralewska@o2.pl, 

swiatek.joana@gmail.com, a.kacprzak@wckp.lodz.pl, olaproc@wp.pl, 

kasiaagatakasprzyk@gmail.com. Proponowane przedsięwzięcie będzie imprezą 

towarzyszącą konferencji zorganizowanej w ramach XX Targów Edukacyjnych 

Organizator 
Doradca wychowania przedszkolnego – Beata Wosińska 

Doradca edukacji wczesnoszkolnej – Agnieszka Kacprzak 
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57.  

Temat 
Bank pomysłów na prowadzenie zajęć w ogrodzie przedszkolnym przez cały 

rok szkolny 

Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 
styczeń – marzec 2017 r. 

Treści 

 Architektura ogrodu przedszkolnego 

 Pomysły na projektowanie zajęć w „zielonej pracowni” 

 Niekonwencjonalne pomoce i środki dydaktyczne 

Informacje dodatkowe 

Spotkania odbędą się w ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115, budynek C. 

Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenie na adres mailowy 

do 31 grudnia 2016 r.: beata.wosinska@wp.pl, swiatek.joana@gmail.com, 

aniakoralewska@o2.pl 

Organizator 
Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego – Beata Wosińska, 

Anna Koralewska 

 

58.  

Temat 
Pamiętajcie o ogrodach – inspiracje do wykorzystywania zasobów ogrodu 

przedszkolnego 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele wychowani przedszkolnego 

Rodzaj formy wycieczka edukacyjna 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
maj 2017 r. 

Treści 
 Walory ogrodu pokazowego 

 Inspiracje do tworzenia ogrodów dydaktycznych 

Informacje dodatkowe 

Spotkanie edukacyjne zorganizowane zostanie w Ogrodach Pokazowych 

Goczałkowice Zdrój (całkowity koszt udziału podany zostanie na spotkaniu 

informacyjnym dla osób zainteresowanych). Zgłoszenie na adres mailowy 

do 30 marca 2017 r.: beata.wosinska@wp.pl, swiatek.joana@gmail.com, 

aniakoralewska@o2.pl 

Organizator 
Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego – Joanna Świątek, 

Beata Wosińska 
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EDUKACJA HUMANISTYCZNA I ARTYSTYCZNA 

59.  

Temat 
Organizacja pracy nauczyciela polonisty w nowym roku szkolnym 

 – II etap kształcenia 

Adresaci nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 4  

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień/październik 2016 r. 

Treści 

 Omówienie wyników sprawdzianu w klasie szóstej 

 Planowanie pracy nauczyciela polonisty w świetle zmian w systemie edukacji 

 Oferta doskonalenia w roku szkolnym 2016/2017 

Informacje dodatkowe Uczestnicy konferencji otrzymają potwierdzenie udziału w zajęciach 

Organizator Jolanta Bielecka, jbielecka@wckp.lodz.pl 

 

60.  

Temat Praca z tekstem literackim na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej 

Adresaci nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 20  

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – grudzień 2017 r. 

Treści 

 Kształtowanie umiejętności odbioru i interpretacji różnych tekstów literackich  

 Rozwijanie świadomości językowej uczniów 

 Konstruowanie planu odtwórczego i planu własnej wypowiedzi 

 Doskonalenie umiejętności argumentowania, uzasadniania swojego stanowiska 

Informacje dodatkowe 

Warsztaty prowadzone będą przez doradców i konsultantów ŁCDNiKP. 

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów oraz 

materiały przygotowane przez prowadzących. Wypracowane przez nauczycieli 

materiały dydaktyczne zostaną opublikowane na stronie internetowej Pracowni 

Edukacji Humanistycznej 

Organizator 
Jolanta Bielecka, jbielecka@wckp.lodz.pl 

Współpraca – Danuta Górecka, Ewa Sztombka 

 

61.  

Temat Zespół Metodyczny Akademia Twórczego Polonisty 

Adresaci nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego  

Liczba godzin 30 (3 godz. dydaktyczne jedno spotkanie) 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017 r. (raz w miesiącu) 

Treści 
 Planowanie pracy nauczyciela polonisty 

 Metody i formy pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych 

3 

mailto:jbielecka@wckp.lodz.pl
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 Projekt edukacyjny na lekcjach języka polskiego 

 Sposoby oceniania osiągnięć uczniów 

 Konstruowanie scenariuszy zajęć i innych materiałów dydaktycznych 

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 

 

62.  

Temat Edukacja polonistyczna w szkole podstawowej – dokonania i pespektywy 

Adresaci nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 4  

Planowany termin 

realizacji 
czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Wnioski wynikające z monitorowanie wdrażania podstawy programowej 

w klasach IV-VI  

 Prezentacja osiągnięć łódzkich nauczycieli polonistów ze szkół podstawowych 

 Podsumowanie prac zespołów zadaniowych i metodycznych 

Informacje dodatkowe Uczestnicy konferencji otrzymają potwierdzenie udziału w zajęciach 

Organizator Jolanta Bielecka, jbielecka@wckp.lodz.pl 

 

63.  

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 (3 godz. – jedno spotkanie Zespołu) 

konsultacje grupowe – 15 godz. 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r.– czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Konstruowanie zadań na trzy etapy IX edycji Konkursu Języka Polskiego 

Wędrówki z ortografią 

 Przeprowadzenie IX Konkursu Języka Polskiego Wędrówki z ortografią 

 Ocena i analiza wyników prac uczniów 

 Przygotowanie uroczystości podsumowania konkursu 

 Przygotowanie materiałów wspierających dla nauczycieli 

Informacje dodatkowe 

Finaliści, laureaci konkursu oraz ich nauczyciele otrzymają dyplomy i listy 

gratulacyjne (podczas uroczystego podsumowania konkursu). Sprawozdanie 

z przebiegu zmagań konkursowych zostanie zamieszczone na stronie internetowej 

Pracowni Edukacji Humanistycznej oraz w gazecie Dobre praktyki. Członkowie 

Zespołu Zadaniowego ds. Indywidualizacji Procesu Kształcenia otrzymają 

zaświadczenia (podczas spotkania podsumowującego całoroczną pracę Zespołu) 

Organizator Jolanta Bielecka, jbielecka@wckp.lodz.pl 

mailto:jbielecka@wckp.lodz.pl
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64.  

Temat Nowoczesne metody i techniki aktywizujące w pracy nauczyciela polonisty  

Adresaci nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych i gimnazjów 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20  

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – marzec 2017 r. 

Treści 

 Narzędzia TOC w pracy nauczyciela języka polskiego 

 Metody i techniki coachingowe 

 Metody rozwijające kreatywność uczniów 

 Technologie informacyjne na lekcjach języka polskiego 

Informacje dodatkowe 

Warsztaty prowadzone są 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 

 

65.  

Temat 
W jaki sposób w tekstach kultury ukazane są społeczne i psychologiczne 

aspekty totalitaryzmu? 

Adresaci 
nauczyciele zainteresowani tematem (przede wszystkim nauczyciele języka 

polskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 3 x 8 spotkań 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Oblicza totalitaryzmu 

 Teksty kultury jako podstawa analizy totalitaryzmu, jego społecznych 

i psychologicznych aspektów 

 Komunizm jako projekt zbrodniczej przemiany człowieka. Obraz tej przemiany 

w wybranych tekstach kultury 

 Terror i zło absolutne. Jak uczyć o Holokauście, wykorzystując teksty kultury? 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia oraz pakiet materiałów 

wspierających 

Organizator 
Danuta Górecka, danutagorecka@gmail.com 

Współpraca – Ewa Sztombka, Centralny Gabinet Edukacji Filmowej 

 

66.  

Temat Zespół Nauczycieli Liderów Edukacji Filmowej 

Adresaci nauczyciele zainteresowani edukacją filmową 

Rodzaj formy spotkania zespołów zadaniowych 

Liczba godzin 4 x 7 spotkań 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017 r.  

mailto:jbielecka@wckp.lodz.pl
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Treści 

 Film jako narzędzie kształcenia integrujące różnorodne treści nauczania- 

-uczenia się 

 Przydatność filmu dokumentalnego w procesie kształcenia 

 Metody i formy pracy z filmem 

 Sposoby wdrażania edukacji filmowej do praktyki szkolnej 

 Przykłady dobrych praktyk z zakresu edukacji filmowej 

 Filmowe Pogotowie Wychowawcze – konstruowanie scenariuszy zajęć 

wychowawczych z wykorzystaniem filmu 

 Organizacja interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Filmie i Mediach dla 

uczniów gimnazjów 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy Zespołu otrzymają zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe. 

Materiały wypracowane przez Zespół w postaci konspektów i scenariuszy zajęć 

będą publikowane na stronie www.edukacjafilmowa.pl 

Organizator 
Danuta Górecka, danutagorecka@gmail.com 

Współpraca – Centralny Gabinet Edukacji Filmowej (Dorota Gołębiowska) 

oraz Filmoteka Szkolna 

 

67.  

Temat Edukacja artystyczna 

Adresaci 
uczniowie gimnazjów, nauczyciele – opiekunowie gimnazjalnych zespołów 

teatralnych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, konkurs 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – maj 2017 r.  

Treści 

 Przygotowanie uczniów do konkursu 

 Przeprowadzenie X edycji Przeglądu Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych 

 Przygotowanie uroczystości podsumowania konkursu 

Informacje dodatkowe 

Wszyscy uczestnicy Przeglądu, laureaci oraz nauczyciele otrzymają dyplomy 

i listy gratulacyjne (podczas uroczystości podsumowania konkursu), 

a sprawozdanie z jego przebiegu zostanie zamieszczone na stronie 

internetowej Pracowni Edukacji Humanistycznej oraz w gazecie Dobre praktyki 

Organizator 
Jolanta Bielecka, jbielecka@wckp.lodz.pl 

współpraca – Danuta Górecka 

 

68.  

Temat Kiedy ocenianie jest OK? 

Adresaci nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – listopad 2017 r. 

Treści 

 Nowoczesne strategie kształcenia 

 Różnice między oceną sumującą a kształtującą 

 Motywacyjny charakter oceniania kształtującego 

 Określanie celów lekcji w języku uczniów 

http://www.edukacjafilmowa.pl/
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 Tworzenie kryteriów sukcesu przed lekcją i klasówką 

 Rola pytań kluczowych 

 Sztuka zadawania pytań 

 Struktura informacji zwrotnej 

 Ocena koleżeńska i samoocena 

 Ocenianie kształtujące – blaski i cienie 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia oraz pakiet materiałów 

wspierających 

Organizator Współpraca – Ewa Sztombka, Jolanta Bielecka 

 

69.  

Temat Praca z uczniem uzdolnionym humanistycznie w szkole ponadgimnazjalnej 

Adresaci 

nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie 

zainteresowani udziałem w XLVII Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego 

i w Konkursie Sienkiewicza 

Rodzaj formy cykl konsultacji grupowych 

Liczba godzin 30 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – kwiecień 2017 r.  

Treści 

 Jak przygotować ucznia do Olimpiady Polonistycznej i Konkursu Sienkiewicza? 

 O zasadach interpretacji tekstu literackiego 

 Pułapki testu sprawdzającego umiejętności językowe 

 Sztuka pisania – rozprawka interpretacyjna i historycznoliteracka 

 ABC wypowiedzi ustnej 

Informacje dodatkowe 

W zajęciach mogą uczestniczyć zarówno uczniowie przygotowujący się 

do konkursu, jak i nauczyciele. Będzie przygotowany dla nich pakiet materiałów 

wspierających (regulaminy konkursów, testy i zadania konkursowe z lat ubiegłych) 

Organizator 
Danuta Górecka, danutagorecka@gmail.com 

Współpraca – Ewa Sztombka, Komitet Okręgowy OLiJP w Łodzi (UŁ) 

 

70.  

Temat Jak doskonalić kompetencje językowe uczniów szkoły ponadgimnazjalnej? 

Adresaci nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20  

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Wpływ przemian cywilizacyjnych na zmiany w stosowaniu języka 

 Wykorzystanie środków językowych w realizowaniu funkcji języka 

 Szablony językowe  

 Gry językowe 

 Prezentacja dobrych praktyk z zakresu edukacji językowej  

Informacje dodatkowe Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia 

Organizator 
Ewa Sztombka, sztombkae@wp.pl 

Współpraca – Danuta Górecka, pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego 

mailto:sztombkae@wp.pl
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71.  

Temat Jak analizować i interpretować teksty kultury? 

Adresaci nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Język sztuk (malarstwo, rzeźba, plakat, architektura) 

 Metody analizy i interpretacji tekstów kultury 

 Teksty kultury na egzaminie maturalnym z języka polskiego (zadania maturalne): 

konstruowanie zadań, ocena wypowiedzi uczniów 

Informacje dodatkowe Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia 

Organizator 
Ewa Sztombka, sztombkae@wp.pl 

Współpraca – Danuta Górecka, Muzeum Sztuki w Łodzi 

 

72.  

Temat Motywowanie uczniów do pracy z lekturą na lekcjach języka polskiego 

Adresaci nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017 r.  

Treści 

 Wykorzystywanie TIK na lekcjach języka polskiego 

 Metody pracy z lekturą szkolną – prezentacje dobrych praktyk 

 Lektury własne uczniów – możliwości wykorzystania tekstów popularnych wśród 

młodzieży 

Informacje dodatkowe Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe 

Organizator 
Ewa Sztombka, sztombkae@wp.pl 

Współpraca – pracownicy ŁCDNiKP 

 

73.  

Temat Modelowanie edukacji filozoficznej w praktyce szkolnej 

Adresaci nauczyciele zainteresowani edukacją filozoficzną 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 

Liczba godzin 30 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017 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 

Łodzi i województwa łódzkiego  

 Opracowanie własnych programów kształcenia z zakresu filozofii i etyki 

 Prowadzenie zajęć dla uczniów i nauczycieli w ramach Młodzieżowej 

Akademii Filozoficznej 

mailto:sztombkae@wp.pl
mailto:sztombkae@wp.pl
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Informacje dodatkowe 

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć nauczyciele zainteresowani edukacją 

filozoficzną z Łodzi i województwa łódzkiego. Uczestnicy warsztatów otrzymają 

zaświadczenia 

Organizator 

Ewa Sztombka, sztombkae@wp.pl 

Współpraca – Zbigniew Zdunowski (lider Młodzieżowej Akademii Filozoficznej), 

pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego 

 

74.  

Temat Jak przygotować ucznia do testu diagnostycznego z języka angielskiego? 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. 

Treści 

 Podsumowanie i omówienie wyników testów diagnostycznych z języka 

angielskiego dla trzecioklasisty, przeprowadzonych w czerwcu 2016 r. 

pod patronatem ŁCDNiKP, sformułowanie wniosków do dalszej pracy 

 Przedstawienie oferty ŁCDNiKP dla nauczycieli na rok szkolny 2016/2017 

Informacje dodatkowe 
Spotkanie odbędzie się przy współpracy z wydawnictwem językowym. 

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie 

Organizator Aneta Jachimowska, ajachimowska@wckp.lodz.pl 

 

75.  

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 ok. 30 (3-5 godz. jedno spotkanie) 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r.– czerwiec 2017 r. (jedno lub dwa spotkania w miesiącu) 

Treści 

 Tworzenie i redagowanie zadań (czytania i słuchania ze zrozumieniem, 

funkcji językowych, leksykalno-gramatycznych)  

 Standaryzacja opracowanych zestawów 

Informacje dodatkowe 

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć zainteresowani nauczyciele. Uczestnicy 

wypracują materiały do testów diagnostycznych z języka angielskiego dla 

trzecio- i szóstoklasisty. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie 

na potkaniu podsumowującym pracę Zespołu 

Organizator Aneta Jachimowska, ajachimowska@wckp.lodz.pl 

 

76.  

Temat 
Konkurs umiejętnościowy z języka angielskiego dla uczniów szkół 

podstawowych 

Adresaci 
nauczyciele języka angielskiego tworzący Zespół Metodyczno-Zadaniowy 

ds. Konkursów z Języka Angielskiego dla szkół podstawowych 

Rodzaj formy spotkania zespołu zadaniowego 

Liczba godzin 45 godz. (3-5 godz. jedno spotkanie) 

mailto:sztombkae@wp.pl
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Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – kwiecień 2017 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 i pracach Zespołu mogą uczestniczyć 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 

 

77.  

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 
październik 2016 r. 

Treści 

 Przedstawienie oprogramowania PREZI do tworzenia prezentacji 

multimedialnych jako alternatywy dla programu PowerPoint 

 Pomysły na wykorzystanie PREZI na lekcjach języka angielskiego 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje pomysły podczas lekcji otwartych 

prowadzonych po warsztatach. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat 

Organizator Aneta Jachimowska, ajachimowska@wckp.lodz.pl 

 

78.  

Temat Elementy kulturowe na lekcjach języka angielskiego w szkole ponadgimnazjalnej 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego ze szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – styczeń 2017 r. 

Treści 

 Przedstawienie wybranych elementów kulturowych, które warto 

wykorzystać na zajęciach oraz ciekawych pomysłów na lekcje 

 Dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń między uczestnikami 

 Wypracowanie przykładowych scenariuszy lekcji z wykorzystaniem 

przedstawionych pomysłów (prowadzenie modelowych zajęć edukacyjnych) 

 Stworzenie i systematyczne uzupełnianie bazy scenariuszy, umieszczonej 

w „chmurze internetowej” 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy wypracują przykładowe scenariusze lekcji i przeprowadzą modelowe 

zajęcia edukacyjne. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające 

ukończenie warsztatów 

Organizator Aneta Jachimowska, ajachimowska@wckp.lodz.pl 
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79.  

Temat Awans zawodowy nauczycieli języka angielskiego 

Adresaci nauczyciele stażyści i kontraktowi języka angielskiego z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 5 

Planowany termin 

realizacji 
kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Wymogi formalne związane z awansem zawodowym 

 Dokumentowanie działań 

 Wymiana doświadczeń 

Informacje dodatkowe Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie 

Organizator Aneta Jachimowska, ajachimowska@wckp.lodz.pl 

 

80.  

Temat Metoda „lekcji odwróconej” w procesie nauczania – uczenia się języka obcego 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 15 

Planowany termin 

realizacji 
luty – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Istota „lekcji odwróconej” 

 Przygotowanie scenariusza zajęć 

 Przeprowadzenie lekcji otwartych w oparciu o przygotowane scenariusze 

 Ewaluacja działań/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 

 

81.  

Temat Rozwój zawodowy nauczyciela stażysty i kontraktowego 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego 

Rodzaj formy konsultacje indywidualne i grupowe 

Liczba godzin 2/3 godz. dydaktyczne (czas jednego spotkania) 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Uwarunkowania prawne 

 Plan rozwoju zawodowego na okres stażu 

 Opracowanie sprawozdania 

 Przygotowanie dokumentacji 

 Spotkanie z Komisją 

Informacje dodatkowe 
Spotkania będą organizowane w zależności od potrzeb i we współpracy 

z konsultantami ŁCDNiKP 

Organizator Sławomir Jaraszkiewicz, sjaraszkiewicz@wckp.lodz.pl 
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82.  

Temat Rozwój zawodowy nauczyciela mianowanego 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego 

Rodzaj formy konsultacje indywidualne i grupowe 

Liczba godzin 2/3 godz. dydaktyczne (czas jednego spotkania) 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Wymogi formalne 

 Plan rozwoju zawodowego na okres stażu 

 Opracowanie sprawozdania 

 Przygotowanie dokumentacji 

 Spotkanie z Komisją 

Informacje dodatkowe 
Spotkania będą organizowane w zależności od potrzeb i we współpracy 

z konsultantami ŁCDNiKP 

Organizator Sławomir Jaraszkiewicz, sjaraszkiewicz@wckp.lodz.pl 

 

83.  

Temat Konkursy umiejętnościowe 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 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Opracowanie regulaminu i harmonogramu Konkursu 

 Ustalenie celów testu  

 Projektowanie zadań/tworzenie arkuszy  

 Przeprowadzenie konkursu i ocena testu 

 Jakościowa i ilościowa analiza zadań testowych 

Informacje dodatkowe 
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o udziale w pracach Zespołu. 

Opracowane zestawy/arkusze zostaną opublikowane na stronie ŁCDNiKP 

Organizator Sławomir Jaraszkiewicz, sjaraszkiewicz@wckp.lodz.pl 

 

84.  

Temat Praca z uczniem uzdolnionym językowo 

Adresaci nauczyciele języka rosyjskiego 

Rodzaj formy warsztaty, konsultacje grupowe 

Liczba godzin 30 

Planowany termin 

realizacji 
październik – grudzień 2016 r. 

Treści 

 Metoda stacji zadaniowych 

 Metoda lekcji odwróconej 

 Wybrane elementy oceniania kształtującego na lekcjach języka rosyjskiego 

 Dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkań 
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 Wypracowanie przykładowych scenariuszy lekcji motywujących do nauki 

i aktywizujących uczniów 

 Konkursy przedmiotowe i interdyscyplinarne 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy wypracują przykładowe scenariusze zajęć i propozycje ćwiczeń. 

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego uczestnictwo 

w spotkaniach/warsztatach 

Organizator Katarzyna Stępień, kstepien@wckp.lodz.pl 

 

85.  

Temat Konkurs Kultury i Języków Słowiańskich Na Słowiańską Nutę (V edycja) 

Adresaci nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 

Rodzaj formy konsultacje grupowe oraz indywidualne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień – grudzień 2016 r. 

Treści 

 Ukazanie młodzieży szkolnej zróżnicowania kulturowego Słowian oraz 

różnorodnych barw języków Europy Środkowej 

 Kształtowanie wrażliwości młodzieży na piękno kultury słowiańskiej (śpiew, 

poezja, język) 

 Upowszechnianie kultury słowiańskiej 

 Rozbudzanie zainteresowań młodzieży kulturą słowiańską 

 Promowanie języka rosyjskiego 

Informacje dodatkowe 

W konkursie mogą brać udział nie tylko uczniowie uczący się języka 

rosyjskiego, ale każdy uczeń zainteresowany formułą konkursową. Zapraszamy 

wszystkich chętnych, którym zarówno kultura polska, jak i pozostałych krajów 

słowiańskich nie jest obca 

Organizator Katarzyna Stępień, kstepien@wckp.lodz.pl 

 

86.  

Temat Organizacja konkursów umiejętnościowych z języka rosyjskiego 

Adresaci członkowie Zespołu Zadaniowego ds. Konkursów 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 

Liczba godzin 3 x 10 godz. (jedno spotkanie w miesiącu) 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Propozycje nowych konkursów tematycznych i umiejętnościowych w roku 

szkolnym 2016/2017 

 Wyłonienie zespołów zadaniowych 

 Ustalenie terminarza konkursowego 

 Opracowanie regulaminów 

 Zasady kwalifikowania uczniów 

 Dobór obszarów tematycznych i klasyfikacja zadań 

Informacje dodatkowe 
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego uczestnictwo 

w proponowanych spotkaniach i pracy w Zespole zadaniowym 

Organizator Katarzyna Stępień, kstepien@wckp.lodz.pl 
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87.  

Temat Praca z uczniem mającym trudności w nauce 

Adresaci nauczyciele języka rosyjskiego 

Rodzaj formy warsztaty, konsultacje grupowe 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
styczeń – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Wyszukiwanie ciekawych materiałów autentycznych w Internecie i ich 

dydaktyzacja 

 Metoda lekcji odwróconej 

 Dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkań 

 Wypracowanie przykładowych scenariuszy lekcji z uwzględnieniem materiałów 

wypracowanych przez nauczycieli 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy wypracują przykładowe scenariusze zajęć. Każdy z uczestników 

otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego uczestnictwo w warsztatach 

Organizator Katarzyna Stępień, kstepien@wckp.lodz.pl 

 

88.  

Temat Idea partycypacji w procesie dydaktycznym 

Adresaci nauczyciele języka niemieckiego z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. 

Treści 

 Metody i techniki wspierające kształtowanie postaw odpowiedzialności 

i autonomii uczniów 

 Metody kształtowania kreatywności na zajęciach języka niemieckiego 

 Kreatywność i komunikacja a poprawność gramatyczna 

Informacje dodatkowe 
Przykłady partycypacji w edukacji językowej i życiu szkolnym na podstawie 

doświadczeń konkursu Deutsch hat Klasse 

Organizator Ewa Ciemnicka, eciemnicka@wckp.lodz.pl 

 

89.  

Temat 
Metody i narzędzia wspierające efektywne uczenie się języka niemieckiego, 

wzmacniające motywację uczniów 

Adresaci nauczyciele języka niemieckiego z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty i spotkania zespołu metodycznego 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – styczeń 2017 r. 

Treści 
 Prezentacja wybranych aplikacji do tworzenia pomocy dydaktycznych i kart pracy 

 Opracowanie scenariuszy lekcji z uwzględnieniem ww. metod i narzędzi 

Informacje dodatkowe 
Nauczyciele będą mogli opublikować opracowane przez siebie scenariusze zajęć 

z wykorzystaniem aplikacji 

Organizator Ewa Ciemnicka, eciemnicka@wckp.lodz.pl 

mailto:eciemnicka@wckp.lodz.pl
mailto:eciemnicka@wckp.lodz.pl
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90.  

Temat Motywacyjna i wspierająca funkcja oceny szkolnej 

Adresaci nauczyciele języka niemieckiego z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 10 

Planowany termin 

realizacji 
listopad – grudzień 2016 r. 

Treści 
Ocenianie kształtujące, samoocena ucznia, ocena koleżeńska, różne systemy 

oceniania umiejętności uczniów 

Informacje dodatkowe 
Forma doskonalenia adresowana do nauczycieli zamierzających opracować lub 

wprowadzić zmiany w istniejących przedmiotowych zasadach oceniania 

Organizator Ewa Ciemnicka, eciemnicka@wckp.lodz.pl 

 

91.  

Temat Lekcje kulturowe w kształceniu językowym 

Adresaci nauczyciele języka niemieckiego z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
luty – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Rola lekcji kulturowych w kształceniu językowym 

 Kryteria wyboru materiałów edukacyjnych do projektowania i realizacji lekcji 

 Opracowanie scenariuszy lekcji kulturowych dotyczących krajów 

niemieckojęzycznych (Austria, Szwajcaria) 

Informacje dodatkowe 

Forma doskonalenia adresowana do nauczycieli zainteresowanych 

wprowadzeniem do praktyki szkolnej zintegrowanych zajęć kształtujących 

kompetencje językowe i wiedzę krajoznawczą 

Organizator Ewa Ciemnicka, eciemnicka@wckp.lodz.pl 

 

92.  

Temat Awans zawodowy nauczycieli języka niemieckiego 

Adresaci nauczyciele języka niemieckiego z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 

Liczba godzin 30 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 
Planowanie, monitorowanie przebiegu i dokumentowanie podejmowanych 

działań nauczycieli odbywających staż zawodowy 

Informacje dodatkowe Możliwość wymiany doświadczeń nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy 

Organizator Ewa Ciemnicka, eciemnicka@wckp.lodz.pl 

 

  

mailto:eciemnicka@wckp.lodz.pl
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93.  

Temat 
Autonomizacja i półautonomizacja działań innowacyjnych w ujęciu 

glottodydaktyki języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego 

Adresaci nauczyciele romaniści z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień – listopad 2016 r. 

Treści 

 Innowacje dydaktyczne w nauczaniu – uczeniu się języków romańskich 

 Wybór odpowiedniego instrumentarium działań nauczyciela 

 Glottodydaktyka – jak napisać program, innowację 

 Harmonogram działań zgodny ze specyfiką szkoły 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy formy doskonalenia otrzymają dydaktyczne materiały wspierające 

w postaci, testów, podręczników, zeszytów glottodydaktycznych oraz 

zaświadczenia i certyfikaty 

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

 

94.  

Temat 
DELF/DALF – modułowe podejście do realizacji założeń glottodydaktycznych 

nauczyciela romanisty 

Adresaci nauczyciele romaniści z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. – luty 2017 r. 

Treści 

 Dydaktyka DELF/DALF – wdrażanie, ewaluacja 

 Modułowe kształcenie językowe a zadaniowy układ „uczeniowy” 

 Opracowanie narzędzi ułatwiających wprowadzanie do cyklu „uczeniowego” 

nowych treści kształcenia z uwzględnieniem specyfiki wybranej 

kompetencji językowej 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy formy doskonalenia otrzymają dydaktyczne materiały wspierające 

w postaci, testów, podręczników, zeszytów glottodydaktycznych oraz 

zaświadczenia i certyfikaty 

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

 

95.  

Temat 
Dydaktyka FOS jako nowy układ metodologiczny realizowany w koncepcji 

dydaktyki FLE 

Adresaci nauczyciele romaniści z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy kurs doskonalący 

Liczba godzin 30 

Planowany termin 

realizacji 
marzec – czerwiec 2017 r. 
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Treści 

 Metodyka i dydaktyka FOS a kształcenie klasyczne FLE 

 Wybór, selekcja i dydaktyzacja materiałów autentycznych 

 Typologia zadań w podejściu zadaniowym – układ modułowego nauczania 

– uczenia się języka obcego 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy formy doskonalenia otrzymają dydaktyczne materiały wspierające 

w postaci testów, podręczników, zeszytów glottodydaktycznych oraz 

zaświadczenia i certyfikaty 

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

 

96.  

Temat Plan rozwoju zawodowego nauczyciela religii 

Adresaci nauczyciele religii z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 5 

Planowany termin 

realizacji 
7 września 2016 r. 

Treści 

 Dokumenty prawne dotyczące rozwoju i awansu zawodowego nauczyciela 

 Struktura planu rozwoju zawodowego na okres stażu 

 Sposób formułowania zadań i planowanych efektów 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenie 

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

97.  

Temat Przygotowanie uczniów do przyjęcia sakramentu spowiedzi i komunii świętej 

Adresaci nauczyciele religii szkół podstawowych 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 5 

Planowany termin 

realizacji 
21 września 2016 r. 

Treści 

 Zapoznanie z wymaganiami obowiązującej podstawy programowej 

 Specyfika pracy z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych 

 Współpraca z parafią 

Informacje dodatkowe Współpraca – doradcy metodyczni i Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej 

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

 

98.  

Temat Zastosowanie dramy na katechezie. Wykorzystanie opowieści Bruno Ferrero 

Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 10 

Planowany termin 

realizacji 

warsztaty – październik 2016 r. 

przedstawienia – marzec/kwiecień 2017 r. 
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Treści 

 Poszerzenie i usystematyzowanie wiadomości na temat dramy 

 Przekształcanie tekstów literackich na potrzeby przedstawień dramowych 

 Tworzenie konspektów zajęć z wykorzystaniem opowiadań Bruno Ferrero 

Informacje dodatkowe 

Celem konsultacji jest adaptacja tekstów opowiadań Bruno Ferrero na potrzeby 

szkolnych przedstawień. Planowany jest druk 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 2017 r. 

Treści 

 Rozpoznawanie/identyfikowanie agresywnych postaw i zachowań 

 Opanowywanie i przezwyciężanie złości i agresji 

 Budowanie poczucia własnej wartości 

 Rozwiązywanie konfliktów bez zwycięzców i przegranych 

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 

 

100.  

Temat Chwalimy Boga śpiewem 

Adresaci nauczyciele tworzący Zespół Metodyczny ds. Edukacji Religijnej 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 

Liczba godzin 32 (4 godz. dydaktyczne jedno spotkanie) 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017 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 oraz recytatorskich. Wszyscy 

otrzymają zaświadczenia (podczas spotkania podsumowującego całoroczną 

pracę Zespołu) 

Organizator Irena Wolska, wolska.i@interia.pl, 694-687-867 
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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 2016 r. 

Treści 
 Zasady tworzenia prezentacji PowerPoint 

 Opracowanie prezentacji i utworzenie ich „banku” 

Informacje dodatkowe 

Koszt udziału – 30 zł. Warsztaty będą prowadzone w pracowni internetowej 

Szkoły Podstawowej nr 41 w Łodzi. Na zajęcia należy przynieść tekst 

Pisma Świętego. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie 

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

 

102.  

Temat Wykorzystanie aplikacji Kahoot na lekcjach religii 

Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 5 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. 

Treści 
 Zasady tworzenia testów w aplikacji Kahoot 

 Ciekawe metody pracy na katechezie 

Informacje dodatkowe 

Konsultacje grupowe będą prowadzone w pracowni internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 41 w Łodzi. Wskazane, aby na zajęcia przynieść smartfon lub 

tablet. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie 

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

 

103.  

Temat Praca metodami aktywizującymi na katechezie przedszkolnej 

Adresaci nauczyciele religii w przedszkolach 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 5 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. 

Treści 
 Skuteczne metody aktywizujące w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym 

 Motywacja przedszkolaków do nauki przez zabawę 

Informacje dodatkowe 
Nauczyciele otrzymają materiały wspierające. Zapisani katecheci otrzymają 

zaświadczenia 

Organizator Irena Wolska, wolska.i@interia.pl, 694-687-867 
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104.  

Temat Ludzie wiary w Ewangelii św. Marka 

Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 5 

Planowany termin 

realizacji 
kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Przypomnienie przesłania Ewangelii św. Marka 

 Cuda Jezusa 

 Metody pracy na katechezie 

Informacje dodatkowe Współpraca – doradcy metodyczni, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej 

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

 

105.  

Temat Osobista formacja duchowa warunkiem rozwoju powołania katechetycznego 

Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. 

Treści 

 Prezentacja katechezy jako misji Kościoła 

 Omówienie kryteriów inspirujących formację duchową katechetów 

 Określenie elementów kształtujących i rozwijających duchowość katechety  

 Zdefiniowanie stylu życia katechety 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl 

 

106.  

Temat Korelacja religii i sportu w procesie wychowawczym 

Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. 

Treści 

 Porównanie etosu religijnego i sportowego 

 Przedstawienie stanowiska Kościoła na temat roli sportu w życiu młodego 

człowieka 

 Ukazanie aktywności sportowej jako ważnego instrumentu wychowawczego 

 Promowanie zdrowego stylu życia poprzez sportowe zajęcia pozalekcyjne 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl 
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107.  

Temat Miejsce katechezy w nauczaniu św. Augustyna 

Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
styczeń 2017 r. 

Treści 

 Ukazanie katechezy na tle chrześcijańskiego credo 

 Porównanie środowiska katechetycznego z czasów św. Augustyna i czasów 

obecnych 

 Popularyzacja nauczania św. Augustyna 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl 

 

108.  

Temat Wychowawcze i duszpasterskie aspekty katechezy bierzmowanych 

Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
luty 2017 r. 

Treści 

 Osobowość katechety jako świadka wiary wobec swoich uczniów 

 Cechy owocnej współpracy nauczyciela z księdzem proboszczem 

 Propozycje pozaszkolnego przygotowania do sakramentu bierzmowania 

 Elementy właściwie przygotowanej liturgii sakramentu bierzmowania 

 Metody rozbudzania w uczniu samodyscypliny na czas „po bierzmowaniu” 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl 

 

109.  

Temat Sport jako szkoła doskonalenia człowieka w nauczaniu papieża Franciszka 

Adresaci nauczyciele religii oraz nauczyciele wychowania fizycznego 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Ukazanie idei społecznej solidarności i konieczności postawy fair play 

w codziennym życiu 

 Przedstawienie stanowiska Kościoła na temat roli sportu w procesie rozwojowym 

dzieci i młodzieży 

 Ukazanie wpływu aktywności fizycznej na rozwój duchowy 

 Promowanie zdrowego stylu życia poprzez sportowe zajęcia pozalekcyjne 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl 
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110.  

Temat 
VII Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej Bierzmowanie sakramentem 

w drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej 

Adresaci uczniowie klas III gimnazjów z terenu Archidiecezji Łódzkiej 

Rodzaj formy konkurs 

Liczba godzin 5 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – luty 2017 r. 

Treści 

 Poszerzenie wiedzy religijnej uczniów  

 Zachęcenie do lektury wybranych fragmentów Katechizmu Kościoła 

Katolickiego 

 Inspirowanie uczniów do rozwijania osobistej relacji z Duchem Świętym 

 Ukazanie sakramentu bierzmowania z perspektywy dojrzałego chrześcijanina 

Informacje dodatkowe Współpraca – ks. Marcin Wojtasik 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl 

 

111.  

Temat X Archidiecezjalny turniej koszykówki Sport drogą do Boga 

Adresaci uczniowie gimnazjów z terenu Archidiecezji Łódzkiej 

Rodzaj formy turniej sportowy 

Liczba godzin 8 

Planowany termin 

realizacji 
maj 2017 r. 

Treści 

 Popularyzowanie idei miłości do każdego człowieka jako bliźniego 

 Ukazanie sportu jako „szkoły cnót” 

 Kształtowanie postaw współdziałania w zespole 

 Zachęcanie do przestrzegania zasady „fair play” 

 Popularyzacja koszykówki wśród młodzieży szkolnej 

 Ukazanie komplementarnego ujęcia religii i kultury fizycznej 

 Tworzenie warunków do nawiązania współpracy pomiędzy katechetami 

a nauczycielami wychowania fizycznego 

Informacje dodatkowe Współpraca – Salezjańska Organizacja Sportowa RP, ks. Michał Pietrasik 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl 

 

112.  

Temat Grupa Tabor 

Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy spotkania zespołu zadaniowego 

Liczba godzin 32 (4 godz. dydaktyczne – jedno spotkanie) 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – czerwiec 2017 r. (raz w miesiącu) 
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Treści 

 Omawianie wybranych dzieł mistrzów duchowości chrześcijańskiej 

 Przygotowanie materiałów wspierających dla nauczycieli religii 

 Organizowanie konkursów dla uczniów 

 Poszerzenie współpracy 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 uczestnicy otrzymają zaświadczenia podczas 

spotkania podsumowującego całoroczną pracę 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl 

 

113.  

Temat Trudne sytuacje wychowawcze dotyczące uczniów 

Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 10 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. 

Treści 

 Zasady ładu klasowego i sposoby jego ustalenia 

 Metody interwencji w przypadku naruszenia dyscypliny 

 Samowychowanie jako efekt ładu i dyscypliny 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy formy doskonalenia otrzymają dydaktyczne materiały wspierające 

oraz zaświadczenie 

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

 

114.  

Temat Psychologiczne podstawy wychowania w szkole 

Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 5 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. 

Treści 

 Trudne sytuacje w szkole 

 Priorytety wychowania 

 Profilaktyka w szkole 

 Zmiany w systemie wychowawczym 

Informacje dodatkowe Uczestnicy konsultacji grupowej otrzymają zaświadczenie 

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

 

115.  

Temat 
Nowa instrukcja dla katechetów w Archidiecezji Łódzkiej w obszarze 

dotyczącym katechezy szkolnej i parafialnej 

Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 5 
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Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r.  

Treści 

 Formy przygotowania do katechezy 

 Znaczenie katechezy szkolnej i parafialnej 

 Ukazanie form katechezy parafialnej 

 Prezentacja różnych form duszpasterskich uczniów 

Informacje dodatkowe Uczestnicy konsultacji grupowej otrzymają zaświadczenie 

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

 

116.  

Temat XXVII Olimpiada Teologii Katolickiej 

Adresaci uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Archidiecezji Łódzkiej 

Rodzaj formy olimpiada 

Liczba godzin 10 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – marzec 2017 r. 

Treści 

 Popularyzowanie myśli teologicznej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

 Ukazanie teologii jako istoty myśli bożej 

 Zachęcanie do pogłębiania wiedzy teologicznej 

 Tworzenie warunków do nawiązania współpracy pomiędzy katechetami 

a uczniami 

Informacje dodatkowe Olimpiada organizowana we współpracy z Kurią Biskupią w Łodzi 

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

 

117.  

Temat 
Sympozjum Pastoralne NPR przecież to EKOlogiczne (gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne) 

Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 8 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 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 konferencji otrzymają zaświadczenie 

Organizator ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl, 502-598-101 
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118.  

Temat Trudne sytuacje wychowawcze w klasie 

Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 10 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. 

Treści 

 Zasady ładu klasowego i sposoby jego ustalenia 

 Metody interwencji w przypadku naruszenia dyscypliny 

 Samowychowanie jako efekt ładu i dyscypliny 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają dydaktyczne materiały wspierające oraz zaświadczenie 

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

 

119.  

Temat Problemy i wyzwania katechezy młodzieży 

Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 5 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. 

Treści 

 Kryzys autorytetu i wskazania autorytetów na dziś 

 Zagrożenia współczesnej młodzieży 

 Potrzeby w zakresie wychowania młodzieży 

 Poszukiwanie nowych form oddziaływania wychowawczego 

Informacje dodatkowe Uczestnicy konsultacji grupowej otrzymają zaświadczenie 

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

 

120.  

Temat Problemy współczesnej katechetyki specjalnej 

Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 5 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. 

Treści 

 Przedstawienie zagadnień związanych z aktywnymi i twórczymi metodami 

pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym na katechezie 

 Warsztaty przedstawiają m.in. techniki plastyczne, ruchowe, dyskusyjne 

i twórczego myślenia, tańce integracyjne 

Informacje dodatkowe Uczestnicy konsultacji grupowej otrzymają zaświadczenie 

Organizator ks. Marcin Wojtasik, marcin.wojtasik@o2.pl, 502-598-101 
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121.  

Temat 
Konkursy filmowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Moje miejsce 

w kościele po bierzmowaniu 

Adresaci uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Archidiecezji Łódzkiej 

Rodzaj formy konkurs 

Liczba godzin 5 

Planowany termin 

realizacji 
luty 2017 r. 

Treści 

 Ukazanie sakramentu bierzmowania w perspektywie potencjalnego dojrzałego 

chrześcijanina 

 Ukazanie samorealizacji po bierzmowaniu w działaniach parafialnych grup 

młodzieży 

 Sposoby aktywizowania kolegów do stałego rozwoju duchowego 

 Ukazanie możliwości włączenia grup parafialnych do procesu 

wychowawczego dzieci i młodzieży 

Informacje dodatkowe Konkurs organizowany we współpracy z Kurią Biskupią w Łodzi 

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

 

122.  

Temat Rozwój zawodowy katechety 

Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 5 

Planowany termin 

realizacji 
kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Na czym polega rozwój zawodowy? 

 Przepisy prawne regulujące awans zawodowy nauczyciela 

 Planowanie własnego rozwoju zawodowego 

 Sposoby realizacji zaplanowanych działań 

 Przygotowanie prezentacji dorobku zawodowego 

Informacje dodatkowe Uczestnicy konsultacji grupowej otrzymają zaświadczenie 

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

 

123.  

Temat Katecheza sakramentalna osób z niepełnosprawnością intelektualną 

Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 5 

Planowany termin 

realizacji 
kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Założenia katechezy specjalnej 

 Terapeutyczno-rehabilitacyjny wymiar katechezy specjalnej 

 Podręczniki do katechezy osób z niepełnosprawnością intelektualną 

 Zasady tworzenia indywidualnych programów oraz systemów oceniania dzieci 

i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

mailto:marcin.wojtasik@o2.pl
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Informacje dodatkowe 
Uczestnicy formy doskonalenia otrzymają dydaktyczne materiały wspierające 

oraz zaświadczenie 

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

 

124.  

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 2017 r. 

Treści 

 Korzyści wynikające ze stosowania nowoczesnych środków dydaktycznych 

 Urządzenia mobilne i możliwości ich wykorzystania w procesie zdobywania 

wiedzy 

 Mechanizmy rządzące prawidłowym zastosowaniem rozmaitych środków 

dydaktycznych w procesie dydaktycznym 

 Wybrane techniki kształcenia i sposoby ich wykorzystania w pracy 

katechetycznej 

Informacje dodatkowe Uczestnicy konsultacji grupowej otrzymają zaświadczenie 

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

 

125.  

Temat ABC pracy nauczyciela muzyki i plastyki 

Adresaci 
nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich poziomów szkół z krótkim 

stażem pracy oraz zainteresowani tematem konsultacji 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – marzec 2017 r. 

Treści 

 Planowanie pracy 

 Formy i metody pracy 

 Samodoskonalenie 

 Formy doskonalenia zewnętrznego 

 Ocenianie ucznia 

 Dobre praktyki 

Informacje dodatkowe 

W roku szkolnym 2016/2017 odbędą się 4 spotkania po 3 godz. dydaktyczne. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się w drugim tygodniu września 2016 r. 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi przy ul. Czajkowskiego 14 

Organizator Aldona Danielewicz-Malinowska, malinowska.aldona@gmail.com 
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126.  

Temat Ocenianie kształtujące w edukacji artystycznej 

Adresaci nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 15 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – kwiecień 2017 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 Aldona Danielewicz-Malinowska, malinowska.aldona@gmail.com 

 

127.  

Temat VII Międzyszkolny Konkurs Taneczny Poloneza czas zacząć 

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

ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konkurs 

Liczba godzin wrzesień 2016 r. – 3 godz. (konsultacja grupowa) 

Planowany termin 

realizacji 
styczeń/luty 2017 r. – pierwszy etap konkursu 

Treści 

Udział w konkursie mogą brać zespoły liczące od 12 (24 osoby) do 24 par 

(48 osób). Każda zgłoszona szkoła przygotowuje do konkursu tylko jeden 

zespół. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. Organizator 

zapewnia scenę (salę gimnastyczną) o wymiarach: 28,4 m/13,6 m. 

Akompaniament muzyczny do poloneza powinien być nagrany na płycie CD 

lub MP3 z opisem nazwy placówki i zespołu 

Informacje dodatkowe 
Regulamin opublikowany zostanie na stronie ŁCDNiKP. Zgłoszenia do końca 

grudnia 2016 r. 

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

 

128.  

Temat VI Konkurs Recytatorski Mówimy Hemara 

Adresaci nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konkurs 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

Komisja będzie oceniać walory prezentacji artystycznej. Każdy uczestnik 

zaprezentuje wybrany tekst poetycki z twórczości Mariana Hemara, ze szczególnym 

uwzględnieniem utworów o Lwowie oraz tekstów patriotycznych 

mailto:malinowska.aldona@gmail.com
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Informacje dodatkowe Regulamin opublikowany zostanie na stronie ŁCDNiKP 

Organizator 

ŁCDNiP – Aldona Danielewicz-Malinowska, malinowska.aldona@gmail.com 

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty Wychowania NSZZ 

„Solidarność” Łódź-Górna, Widzew – Małgorzata Paleczek, Fundacja Pomocy 

Solidarności 

 

129.  

Temat VI Konkurs Recytatorski Śpiewamy Hemara 

Adresaci 
nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konkurs 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

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 

Informacje dodatkowe Regulamin na stronie ŁCDNiKP. Zgłoszenia do końca listopada 2016 r. 

Organizator 

ŁCDNiP – Aldona Danielewicz-Malinowska, malinowska.aldona@gmail.com 

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty Wychowania NSZZ 

„Solidarność” Łódź-Górna, Widzew – Małgorzata Paleczek, Fundacja Pomocy 

Solidarności 

 

130.  

Temat I Konkurs Piosenki Polskiej Polskie Słowiki 

Adresaci nauczyciele i uczniowie gimnazjów z Łodzi i okolic 

Rodzaj formy konkurs 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 
kwiecień 2017 r. 

Treści 
Komisja będzie oceniać walory prezentacji artystycznej. Każdy uczestnik 

zaprezentuje jeden utwór z wybranej kategorii 

Informacje dodatkowe 
Regulamin zostanie zamieszczony na stronie ŁCDNiKP. Zgłoszenia do końca 

lutego 2017 r. 

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi 

 

131.  

Temat Muzyczna matematyka 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, muzyki 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 10 

Planowany termin 

realizacji 
listopad – grudzień 2016 r. 

mailto:malinowska.aldona@gmail.com
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Treści 

 Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie wartości rytmicznych 

 Zbiory muzyczno-matematyczne 

 Ćwiczenia matematyczno-wzrokowe 

 Matematyczna wyobraźnia muzyczna 

Informacje dodatkowe Warsztaty z propozycjami autorskich ćwiczeń muzyczno-matematycznych 

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

 

132.  

Temat III Koncert Charytatywny Szkolnych wspomnień czar 

Adresaci 
nauczyciele lub zespoły ze szkół/placówek oświatowych z Łodzi i okolic, 

przedstawiciele władz miasta 

Rodzaj formy koncert 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. 

Treści Zamiana ról – na estradzie nauczyciele, na widowni uczniowie 

Informacje dodatkowe Celem koncertu jest zebranie funduszy na książki do bibliotek 

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

 

133.  

Temat Nauczycielski Koncert Kolęd i Pastorałek 

Adresaci 
zespoły nauczycielskie ze szkół/placówek oświatowych Łodzi i okolic, 

przedstawiciele władz miasta 

Rodzaj formy koncert 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r./styczeń 2017 r. 

Treści 
Spotkanie ma na celu zachęcić nauczycieli do udziału w Nauczycielskim 

Konkursie Kolęd i Pastorałek w grudniu 2017 r. 

Informacje dodatkowe Koncert odbędzie się w wybranym kościele na terenie miasta Łodzi 

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

 

134.  

Temat Warsztat pracy organizatora konkursu 

Adresaci 
nauczyciele – organizatorzy/koordynatorzy konkursów w szkołach wszystkich 

typów i placówkach oświatowych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. 

Treści 

 Konkursy umiejętnościowe a szkolny system edukacji 

 Dydaktyczne i wychowawcze funkcje konkursów 

 Klasyfikacja konkursów 

mailto:malinowska.aldona@gmail.com
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 Układ działań związanych z organizacją konkursu 

 Niezbędna dokumentacja konkursowa – formalna i nieformalna, wzory 

dokumentacji formalnej 

 Analiza przykładowej dokumentacji formalnej związanej z projektowaniem, 

realizacją i podsumowaniem konkursu  

 Struktura i zasady konstruowania dokumentacji konkursowej  

 Czynniki warunkujące powodzenie konkursu 

 Ewaluacja, rekomendacja konkursu  

 Przykłady dobrych praktyk związanych z organizacją konkursów 

Informacje dodatkowe Każdy uczestnik warsztatów otrzyma zaświadczenie 

Organizator Elżbieta Bytniewska, ebytniewska@wckp.lodz.pl, 692-553-893 

 

135.  

Temat Jak konstruować regulamin konkursu? 

Adresaci 
nauczyciele – organizatorzy/koordynatorzy konkursów w szkołach wszystkich 

typów i placówkach oświatowych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. 

Treści 

 Konkursy umiejętnościowe a szkolny system edukacji; dydaktyczne 

i wychowawcze funkcje konkursów; klasyfikacja konkursów 

 Niezbędna dokumentacja konkursowa – formalna i nieformalna 

 Układ działań związanych z organizacją konkursu 

 Czynniki warunkujące powodzenie konkursu 

 Struktura regulaminu konkursu 

 Zasady konstruowania regulaminu 

 Zatwierdzanie i upowszechnianie regulaminu, reklama 

 Załączniki do regulaminu konkursu 

 Analiza przykładowego regulaminu 

 Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych związanych z organizacją 

konkursów 

Informacje dodatkowe Każdy uczestnik warsztatów otrzyma zaświadczenie 

Organizator Elżbieta Bytniewska, ebytniewska@wckp.lodz.pl, 692-553-893 
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EDUKACJA MATEMATYCZNA, FIZYCZNA I CHEMICZNA 

136.  

Temat Planowanie pracy w roku szkolnym 2016/2017 

Adresaci nauczyciele matematyki z łódzkich szkół podstawowych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. 

Treści 

 Zaplanowanie pracy zespołów metodycznych i zadaniowych 

 Prezentacja oferty doskonalenia zawodowego 

 Informacja o planowanych konkursach matematycznych 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa na stronie internetowej ŁCDNiKP – Szybka informacja. 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 

Organizator Dominik Kwiatkowski, dkwiatkowski.sp199@wp.pl 

 

137.  

Temat Metody aktywizujące w edukacji matematycznej 

Adresaci nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty, zajęcia modelowe 

Liczba godzin 15 

Planowany termin 

realizacji 
listopad – grudzień 2016 r. 

Treści 

 Przegląd wybranych metod aktywizujących 

 Propozycje zastosowania aktywizujących metod w edukacji matematycznej – 

wymiana doświadczeń 

Informacje dodatkowe 
Szczegółowe informacje będą upowszechnione na stronie internetowej ŁCDNiKP 

i w Informatorach miesięcznych. Nauczyciele otrzymają zaświadczenie 

Organizator Dominik Kwiatkowski, dkwiatkowski.sp199@wp.pl 

 

138.  

Temat Nowe technologie w edukacji matematycznej 

Adresaci nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 15 

Planowany termin 

realizacji 
marzec – kwiecień 2017 r. 

Treści 
Wykorzystanie darmowych programów komputerowych i aplikacji internetowych 

w pracy nauczyciela matematyki 

Informacje dodatkowe 
Szczegółowe informacje będą upowszechnione na stronie internetowej ŁCDNiKP 

i w Informatorach miesięcznych. Nauczyciele otrzymają zaświadczenie 

Organizator Dominik Kwiatkowski, dkwiatkowski.sp199@wp.pl 
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139.  

Temat Dobre praktyki w edukacji matematycznej w szkole podstawowej 

Adresaci nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy seminarium 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
maj 2017 r. 

Treści 
Prezentacja efektywnych rozwiązań programowych, organizacyjnych 

i metodycznych stosowanych przez nauczycieli z łódzkich szkół podstawowych 

Informacje dodatkowe 

Szczegółowe informacje będą upowszechnione na stronie internetowej ŁCDNiKP 

i w Informatorach miesięcznych. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Artykuły 

prezentujące przykłady dobrych praktyk zostaną opublikowane w czasopiśmie 

Dobre praktyki 

Organizator Dominik Kwiatkowski, dkwiatkowski.sp199@wp.pl 

 

140.  

Temat Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2016/2017 

Adresaci nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
czerwiec 2017 r. 

Treści 
 Podsumowanie pracy zespołów metodycznych  

 Podsumowanie XIV Konkursu Matematycznego Z Pitagorasem na Ty 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa na stronie internetowej ŁCDNiKP – Szybka informacja. 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 

Organizator Dominik Kwiatkowski, dkwiatkowski.sp199@wp.pl 

 

141.  

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 30 

Planowany termin 

realizacji 
cały rok szkolny 2016/2017 

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 Dominik Kwiatkowski, dkwiatkowski.sp199@wp.pl 
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142.  

Temat XIV Konkurs Matematyczny Z Pitagorasem na Ty 

Adresaci nauczyciele matematyki pracujący w zespole zadaniowym 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, spotkania zespołu zadaniowego 

Liczba godzin 30 

Planowany termin 

realizacji 
cały rok szkolny 2016/2017 

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 Dominik Kwiatkowski, dkwiatkowski.sp199@wp.pl 

 

143.  

Temat Organizacja pracy nauczyciela matematyki 

Adresaci nauczyciele matematyki w gimnazjach 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. 

Treści 

 Wykorzystanie analizy wyników egzaminów zewnętrznych do planowania 

i modyfikowania pracy dydaktycznej 

 Potrzeby w zakresie doradztwa w roku szkolnym 2016/2017 

 Informacja o olimpiadzie i konkursach matematycznych 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie internetowej 

ŁCDNiKP 

Organizator Danuta Węgrowska, dwegrowska@op.pl 

 

144.  

Temat Wskazówki do pracy z uczniem uzdolnionym 

Adresaci nauczyciele matematyki w gimnazjach 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 8 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. 

Treści 

 Sposoby wspierania ucznia zdolnego 

 Organizacja i planowanie pracy z uczniem zdolnym, w tym 

przygotowującym się do konkursu matematycznego 

 Kryterialne ocenianie wybranych rozwiązań zadań konkursowych 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie internetowej 

ŁCDNiKP 

Organizator Danuta Węgrowska, dwegrowska@op.pl 
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145.  

Temat Nauczyciel współczesnej szkoły 

Adresaci nauczyciele matematyki w gimnazjach 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne, konsultacja grupowa 

Liczba godzin 15 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – marzec 2017 r. 

Treści 

 Nowe role nauczyciela i ucznia w procesie kształcenia, w kontekście wymagań 

z podstawy programowej 

 Formy oceniania umiejętności uczniów 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy będą mieli możliwość dzielenia się doświadczeniami. Informacja 

szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie internetowej ŁCDNiKP 

Organizator Danuta Węgrowska, dwegrowska@op.pl 

 

146.  

Temat Rozwijanie wyobraźni przestrzennej poprze technikę origami i kirigami 

Adresaci nauczyciele zainteresowani techniką origami i kirigami 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r./kwiecień 2017 r. 

Treści 
 Konstruowanie brył przestrzennych i figur płaskich z kartki papieru 

 Tworzenie pomocy dydaktycznych do zajęć lekcyjnych z geometrii 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają wypracowane w trakcie zajęć materiały. Informacja 

szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie internetowej ŁCDNiKP 

Organizator Danuta Węgrowska, dwegrowska@op.pl 

 

147.  

Temat Gry dydaktyczne w edukacji matematycznej 

Adresaci nauczyciele matematyki w gimnazjach 

Rodzaj formy warsztaty, konsultacje grupowe 

Liczba godzin 15 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. – luty 2017 r. 

Treści 

 Rodzaje gier dydaktycznych 

 Tworzenie gier dydaktycznych 

 Wykorzystanie gier do kształtowania umiejętności logicznego myślenia oraz 

rozwijania zainteresowań uczniów matematyką 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają wypracowane w trakcie zajęć materiały. Informacja 

szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie internetowej ŁCDNiKP 

Organizator Danuta Węgrowska, dwegrowska@op.pl 
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148.  

Temat XIV Ogólnołódzki Konkurs Matematyczne wędrówki po Łodzi 

Adresaci zainteresowani nauczyciele matematyki – zespół zadaniowy 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, prezentacje dydaktyczne 

Liczba godzin 40 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Opracowanie regulaminu konkursu 

 Konstruowanie zadań na eliminacje konkursowe 

 Organizacja eliminacji konkursowych 

 Ocena prac konkursowych 

 Podsumowanie konkursu 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie internetowej 

ŁCDNiKP 

Organizator Danuta Węgrowska, dwegrowska@op.pl 

 

149.  

Temat Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2016 

Adresaci 
nauczyciele matematyki w szkołach podstawowych, w gimnazjach i w szkołach 

ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, seminarium 

Liczba godzin 50 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Opracowanie regulaminu konkursu 

 Tworzenie bazy szkół biorących udział w konkursie 

 Udzielanie instrukcji dotyczących kodowania kart odpowiedzi 

 Przygotowanie testów i kart odpowiedzi dla szkół 

 Omówienie i analiza wyników i zadań Konkursu KANGUR 2017 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie internetowej 

ŁCDNiKP 

Organizator Danuta Węgrowska, dwegrowska@op.pl 

 

150.  

Temat Podsumowanie działań w obszarze kształcenia matematycznego 

Adresaci nauczyciele matematyki w gimnazjach 

Rodzaj formy sesja 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
czerwiec 2017 r. 

Treści Omówienie działań nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 i efektów ich pracy 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie internetowej 

ŁCDNiKP 

Organizator Danuta Węgrowska, dwegrowska@op.pl 



 

66 

151.  

Temat Planowanie i organizacja pracy w roku szkolnym 2016/2017 

Adresaci nauczyciele fizyki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 2 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień/październik 2016 r. 

Treści 

 Wykorzystanie analizy wyników egzaminów zewnętrznych do planowania 

i modyfikowania pracy dydaktycznej 

 Diagnozowanie potrzeb w zakresie doradztwa 

 Zapoznanie nauczycieli z wstępną ofertą warsztatów i kursów  

 Informacja o konkursach fizycznych 

 Powołanie zespołów zadaniowych, metodycznych i innowacyjnych 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie internetowej 

ŁCDNiKP 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 

 

152.  

Temat Doświadczenie i eksperymentowanie w fizyce 

Adresaci nauczyciele fizyki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Zasady prowadzenia doświadczeń zgodnie z zalecanymi warunkami 

i sposobami wynikającymi z podstawy programowej 

 Wykorzystanie eksperymentu do kształtowania umiejętności praktycznych 

i pracy w grupie 

 Prezentacja eksperymentów podczas sesji Fizyka zabawek, Fizyka w domowej 

kuchni, Fizyka cząstek elementarnych 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie internetowej ŁCDNiKP. 

Uczestnicy otrzymują wypracowane materiały w postaci Zeszytu metodycznego 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 

 

153.  

Temat Projekt edukacyjny Dachy Europy XIV 

Adresaci nauczyciele fizyki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy seminarium 

Liczba godzin 10 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Metoda projektu w praktyce szkolnej – uczniowski projekt edukacyjny 

 Interdyscyplinarność nauk matematyczno-przyrodniczych 

 Wybitni przedstawiciele nauki 
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Informacje dodatkowe 

Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie internetowej 

ŁCDNiKP. Uczestnicy otrzymują wypracowane materiały w postaci Zeszytu 

metodycznego 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 

 

154.  

Temat XII Konkurs Fotograficzny 

Adresaci nauczyciele fizyki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy seminarium, konkurs 

Liczba godzin 10 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści 
 Aparat fotograficzny narzędziem obserwacji przyrody 

 Uczniowskie eksperymenty fizyczne i chemiczne oraz ich fotografowanie 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie internetowej 

ŁCDNiKP 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 

 

155.  

Temat 
Budowanie narzędzi wspierających nauczycieli w przygotowaniu uczniów 

do matury z fizyki 

Adresaci nauczyciele fizyki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Opracowanie regulaminu XXVI Konkursu z Fizyki dla uczniów klas II szkół 

ponadgimnazjalnych 

 Kształcenie fizyczne na poziomie rozszerzonym 

 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 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie internetowej 

ŁCDNiKP 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 

 

156.  

Temat Przyroda w szkole ponadgimnazjalnej 

Adresaci nauczyciele fizyki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy seminarium 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. 
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Treści 
 Wykorzystanie dostępnej bazy materiałów dydaktycznych 

 Prezentacja przykładowych eksperymentów i scenariuszy 

Informacje dodatkowe Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie internetowej ŁCDNiKP 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 

 

157.  

Temat XXI Sesja Naukowa z Fizyki 

Adresaci nauczyciele fizyki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy sesja 

Liczba godzin 8 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Fizyka cząstek elementarnych 

 CERN jako laboratorium fizyki cząstek elementarnych 

 Fizyka klasyczna czy kwantowa, a może jeszcze coś innego? – dylematy 

fizyków XXI wieku 

Informacje dodatkowe 

Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie internetowej 

ŁCDNiKP. Uczestnicy otrzymują wypracowane materiały w postaci Zeszytu 

metodycznego 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 

 

158.  

Temat Praca z uczniem zdolnym – projekty edukacyjne w procesie uczenia się 

Adresaci nauczyciele fizyki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Stosowanie metody projektów w liceum ogólnokształcącym 

 Przykłady nowatorskich zajęć z fizyki 

 Organizacja Projektu Edukacyjnego Dachy Europy XIV – Sławni fizycy i chemicy 

 Wykorzystanie aparatu fotograficznego w utrwalaniu eksperymentów 

uczniowskich 

 Organizacja XII Konkursu Fotograficznego – Fotografujemy zjawiska fizyczne 

i chemiczne 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie internetowej 

ŁCDNiKP 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 
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159.  

Temat Podsumowanie działań w obszarze kształcenia fizycznego 

Adresaci nauczyciele fizyki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 2 

Planowany termin 

realizacji 
czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Omówienie działań nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 i efektów ich 

pracy 

 Diagnoza potrzeb edukacyjnych i przedstawienie propozycji warsztatów 

z fizyki w roku szkolnym 2017/18 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie internetowej 

ŁCDNiKP 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 

 

160.  

Temat Organizacja pracy nauczyciela chemii 

Adresaci nauczyciele chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencje 

Liczba godzin 3 + 3 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. 

Treści 

 Wykorzystanie analizy wyników egzaminów zewnętrznych do planowania 

i modyfikowania pracy dydaktycznej 

 Diagnozowanie potrzeb w zakresie doradztwa 

 Komunikaty o olimpiadzie i konkursach chemicznych 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie internetowej 

ŁCDNiKP 

Organizator Małgorzata Kozieł, mkoziel@wckp.lodz.pl 

 

161.  

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 2016 r. 

Treści 

 Organizacja i planowanie pracy z uczniem przygotowującym się do konkursu 

chemicznego 

 Kryterialne ocenianie wybranych rozwiązań zadań konkursowych 

Informacje dodatkowe Spotkanie uzależnione od zebrania odpowiedniej grupy zainteresowanych 

Organizator Małgorzata Kozieł, mkoziel@wckp.lodz.pl 
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162.  

Temat Zmieniająca się rola nauczyciela  

Adresaci nauczyciele chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne, konsultacja grupowa 

Liczba godzin 10 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 – kwiecień 2017 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 

 

163.  

Temat Konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego 

Adresaci nauczyciele chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 5+5 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. i marzec 2017 r. 

Treści 

 Tworzenie zadań różnego typu (np. wykorzystujących informację w formie 

tekstu chemicznego, badających umiejętności złożone, sprawdzających 

umiejętności praktyczne) 

 Konstruowanie kart pracy do zajęć laboratoryjnych 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały wypracowane w trakcie zajęć. Informacja 

szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie internetowej ŁCDNiKP 

Organizator Małgorzata Kozieł, mkoziel@wckp.lodz.pl 

 

164.  

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 2016 r., styczeń/luty 2017 r. 

Treści 

 Zasady prowadzenia doświadczeń zgodnie z zalecanymi warunkami 

i sposobami wynikającymi z podstawy programowej 

 Prezentacja eksperymentów wymienionych w podstawie programowej  

 Wykorzystanie eksperymentu do kształtowania umiejętności praktycznych 

i pracy w grupie 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały wypracowane w trakcie zajęć. Informacja 

szczegółowa poprzez Szybką informację na stronie internetowej ŁCDNiKP 

Organizator Małgorzata Kozieł, mkoziel@wckp.lodz.pl 
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165.  

Temat Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

Adresaci zainteresowani nauczyciele chemii – zespół zadaniowy 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 40 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – maj 2017 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 

 

166.  

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 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Organizacja i planowanie zajęć dodatkowych 

 Metody i formy pracy z uczniem mającym trudności w nauce i 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 

 

167.  

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 2017 r. 

Treści Omówienie działań nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 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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EDUKACJA PRZYRODNICZA I PROZDROWOTNA 

168.  

Temat Teoria wielostronnego kształcenia w modelowaniu lekcji przyrody 

Adresaci nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. 

Treści 

 Strategie teorii wielostronnego kształcenia 

 Prezentacja dobrych praktyk sprzyjających wdrażaniu ww. strategii 

 Zasady współpracy z doradcą metodycznym w roku szkolnym 2016/2017 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenie 

Organizator 
Doradca metodyczny przyrody – Anna Romańska, anna.romanska@epf.pl, 

608-521-999 

 

169.  

Temat Wędrówki przez regiony Polski 

Adresaci 
nauczyciele uczestniczący w projekcie Piękna nasza Polska cała – międzyszkolne 

inicjatywy inspirowane folklorem 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 16 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Sukcesy i problemy w realizacji zadań projektowych 

 Doświadczenia i baza dobrych praktyk 

 Innowacyjne rozwiązania – twórcze działania w realizacji projektu 

Informacje dodatkowe 

Spotkania odbywać się będą cyklicznie w ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115, 

budynek C oraz w ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29. Nauczyciele otrzymają 

zaświadczenia. Zgłoszenie na adresy mailowe: annafik@gmail.com, 

kasiaagatakasprzyk@gmail.com 

Organizator 
Doradca metodyczny przyrody i doradca świetlic szkolnych – Anna Romańska, 

Katarzyna Kasprzyk 

 

170.  

Temat Lekcja przyrody z GlobiLab – mobilnym cyfrowym laboratorium przyrodniczym 

Adresaci nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 2 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 
 Zastosowanie mobilnego laboratorium przyrodniczego na lekcji przyrody 

 Model pracy oparty o metodę eksperymentu przyrodniczego 

 

5 
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Informacje dodatkowe 
Zajęcia prowadzane przez doradcę metodycznego podczas lekcji w szkole, której 

dyrektor wyraził zainteresowanie udziałem szkoły w ww. formie 

Organizator 
Doradca metodyczny przyrody – Anna Romańska, anna.romanska@epf.pl, 

608-521-999 

 

171.  

Temat Piękna nasza Polska cała – międzyszkolne inicjatywy inspirowane folklorem 

Adresaci 
nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych oraz nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
21 października 2016 r. 

Treści 

 Idea, harmonogram i zasady uczestnictwa szkół w projekcie Piękna nasza 

Polska cała 

 Utworzenie sieci szkół wdrażających projekt dotyczący wylosowanych regionów 

 Prezentacja Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego oraz 

programu Mały Kolberg 

Informacje dodatkowe 

Spotkanie odbędzie się w ŁCDNiKP, ul. Żeromskiego 115, budynek C. 

Nauczyciele po zakończeniu projektu otrzymają certyfikaty. Zgłoszenie 

na adresy mailowe do 19 października 2016 r.: annafik@gmail.com, 

kasiaagatakasprzyk@gmail.com 

Organizator 
Doradca metodyczny przyrody i doradca świetlic szkolnych – Anna Romańska, 

Katarzyna Kasprzyk 

 

172.  

Temat Ocenianie wspierające rozwój ucznia 

Adresaci nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 10 (2 godz. jedno spotkanie) 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – marzec 2017 r. 

Treści 

 Ocena sumująca a ocena kształtująca 

 Rola informacji zwrotnej w procesie kształcenia 

 Elementy oceniania kształtującego  

 Modyfikacja przedmiotowych systemów oceniania z uwzględnieniem 

oceniania kształtującego 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 

Organizator 
Doradca metodyczny przyrody – Anna Romańska, anna.romanska@epf.pl, 

608-521-999 
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173.  

Temat Szkolne laboratorium przyrodnicze 

Adresaci nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 20 (2-3 godz. jedno spotkanie) 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – maj 2017 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 Ekopracownia 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 

Organizator 
Doradca metodyczny przyrody – Anna Romańska, anna.romanska@epf.pl, 

608-521-999 

 

174.  

Temat Zeszyt uczniowski a weryfikacja osiągnięć edukacyjnych ucznia 

Adresaci nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne/konsultacje grupowe 

Liczba godzin 15 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Rola celów i kryteriów sukcesu w kształtowaniu umiejętności uczenia się  

 Techniki sprzyjające sprawdzaniu efektów uczenia się 

 Prezentacja zasobów edukacyjnych gotowych do wykorzystania podczas zajęć 

przyrodniczych 

 Tworzenie własnych materiałów i pomocy edukacyjnych 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w warsztatach 

Organizator 
Doradca metodyczny przyrody – Anna Romańska, anna.romanska@epf.pl, 

608-521-999 

 

175.  

Temat Nowe technologie w edukacji przyrodniczej 

Adresaci nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 10 

Planowany termin 

realizacji 
styczeń 2017 r. – marzec 2018 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. Nauczyciele 

otrzymają zaświadczenia 

Organizator 
Doradca metodyczny przyrody – Anna Romańska, anna.romanska@epf.pl,  

608-521-999 

mailto:anna.romanska@epf.pl
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176.  

Temat Przewodnik po Polsce – lapbook dla młodszego kolegi 

Adresaci 
nauczyciele uczestniczący w projekcie Piękna nasza Polska cała – międzyszkolne 

inicjatywy inspirowane folklorem 

Rodzaj formy warsztat metodyczny 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
luty 2017 r. 

Treści 

 Lapbook jako książka interaktywna 

 Projekt lapbooka dotyczącego przyrody i kultury wybranych regionów Polski 

 Walory dydaktyczne wykonanych przez uczniów pomocy dydaktycznych 

Informacje dodatkowe 
Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenie na adresy mailowe 

do 31 stycznia 2017 r.: kasiaagatakasprzyk@gmail.com, annafik@gmail.com 

Organizator 
Doradca metodyczny przyrody i doradca świetlic szkolnych – Anna Romańska, 

Katarzyna Kasprzyk 

 

177.  

Temat Ocenianie kształtujące na lekcjach przyrody 

Adresaci nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 2 

Planowany termin 

realizacji 
luty 2017 r. 

Treści Prezentacja lekcji przyrody z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia prowadzane przez doradcę metodycznego podczas lekcji w szkole, której 

dyrektor wyraził zainteresowanie udziałem szkoły w ww. formie 

Organizator 
Doradca metodyczny przyrody – Anna Romańska, anna.romanska@epf.pl, 

608-521-999  

 

178.  

Temat Multimedialne wycieczki po Polsce – quizy on-line 

Adresaci 
nauczyciele uczestniczący w projekcie Piękna nasza Polska cała – międzyszkolne 

inicjatywy inspirowane folklorem 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Narzędzia interaktywne w procesie efektywnego uczenia się dziecka 

 Bezpłatne narzędzia internetowe służące do tworzenia sprawdzianów i quizów 

oraz generowania kodów QR 

 Zalety chmury internetowej oraz Łódzkiej Platformy Edukacyjnej 

 Organizacja Dnia z Quizem 

mailto:kasiaagatakasprzyk@gmail.com
mailto:annafik@gmail.com
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Informacje dodatkowe 

Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 130, ul. Gościniec 1. 

Nauczyciele otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenie na adres mailowy 

do 2 kwietnia 2017 r.: annafik@gmail.com, kasiaagatakasprzyk@gmail.com 

Organizator 
Doradca metodyczny przyrody i doradca świetlic szkolnych – Anna Romańska, 

Katarzyna Kasprzyk 

 

179.  

Temat Artystyczna sztafeta regionalna, czyli w Łodzi Polska cała 

Adresaci 
szkoły uczestniczące w projekcie Piękna nasza Polska cała – międzyszkolne 

inicjatywy inspirowane folklorem 

Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
czerwiec 2017 r. 

Treści 

Prezentacja całorocznych działań podjętych przez nauczycieli i uczniów 

w ramach działań projektowych Piękna nasza Polska cała – międzyszkolne 

inicjatywy inspirowane folklorem 

Informacje dodatkowe 

Informacje o przeglądzie (harmonogram, lokalizacja) zostaną przekazane do szkół 

drogą elektroniczną. Podczas przeglądu zostaną wręczone certyfikaty uczestnictwa 

w projekcie 

Organizator 
Doradca metodyczny przyrody i doradca świetlic szkolnych – Anna Romańska, 

Katarzyna Kasprzyk 

 

180.  

Temat Interdyscyplinarny projekt edukacyjny 

Adresaci nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
czerwiec 2017 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 
Doradca metodyczny przyrody – Anna Romańska, anna.romanska@epf.pl, 

608-521-999 

 

181.  

Temat 
Warsztat pracy nauczyciela biologii a motywowanie uczniów w procesie 

uczenia – uczenia się 

Adresaci nauczyciele biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. 

 

mailto:annafik@gmail.com
mailto:kasiaagatakasprzyk@gmail.com
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Treści 

 Wymagania podstawy programowej a planowanie osiągnięć uczniów 

 Organizacja pracy z uczniem ukierunkowanej na kształtowanie umiejętności 

egzaminacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań biologicznych uczniów  

 Nowoczesna pracownia biologiczna a motywacja ucznia do pracy (nowatorskie 

rozwiązania organizacyjne) 

 Formy doradztwa i doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały z konferencji oraz zaświadczenia 

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

 

182.  

Temat Praca z uczniami w terenie 

Adresaci nauczyciele biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 15 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. 

Treści 

 Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi w kształtowaniu postaw i umiejętności 

przyrodniczych uczniów 

 Metody pracy z uczniami w terenie 

 Planowanie i sprawdzanie indywidualnych i grupowych osiągnięć uczniów 

w przestrzeni pozaszkolnej 

Informacje dodatkowe Zajęcia zostaną zorganizowane we współpracy Łódzkim Ogrodem Zoologicznym 

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

 

183.  

Temat 
Konstruowanie narzędzi wspierających nauczycieli biologii w przygotowaniu 

uczniów do egzaminów zewnętrznych 

Adresaci nauczyciele biologii w szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
listopad – grudzień 2016 r. 

Treści 

 Analiza jakościowa i ilościowa wyników egzaminów zewnętrznych 

 Opisywanie i badanie umiejętności egzaminacyjnych uczniów 

 Etapy konstruowania zadań badających czynności złożone uczniów 

 Opracowanie arkusza matury próbnej z uwzględnieniem wymagań ogólnych 

i szczegółowych opisanych w podstawie programowej 

Informacje dodatkowe 
Koszt udziału – 20 zł. Uczestnicy otrzymają materiały wypracowane podczas 

warsztatów oraz zaświadczenia 

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

 

  

mailto:jpachelski@op.pl
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184.  

Temat Metoda naukowa na lekcjach biologii a osiągnięcia uczniów 

Adresaci nauczyciele biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 15 

Planowany termin 

realizacji 
styczeń – luty 2016 r. 

Treści 

 Metodologia badawcza w biologii 

 Eksperymenty biologiczne jako sposób na rozwijanie zainteresowań uczniów  

 Przygotowywanie eksperymentów oraz konstruowanie kart pracy 

 Planowanie oceniania projektów uczniowskich 

Informacje dodatkowe 
Koszt udziału – 15 zł. Uczestnicy otrzymają materiały wypracowane podczas 

warsztatów oraz zaświadczenia 

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

 

185.  

Temat Metody i techniki kształcenia a sukcesy uczniów 

Adresaci nauczyciele biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 15 

Planowany termin 

realizacji 
marzec – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Planowanie i organizacja różnych form rywalizacji uczniów 

 Metody i techniki wpływające na motywowanie i samodzielne uczenie się 

uczniów 

 Zastosowanie metod synektycznych na lekcjach biologii 

 Nauczyciel jako organizator procesu samodzielnego uczenia się 

 Prezentacja sukcesów uczniowskich 

Informacje dodatkowe 
Koszt udziału – 15 zł. Uczestnicy otrzymają materiały wypracowane podczas 

warsztatów oraz zaświadczenia 

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

 

186.  

Temat Kreatywna edukacja geograficzna 

Adresaci nauczyciele geografii III i IV etapu edukacyjnego 

Rodzaj formy warsztaty, seminarium, konsultacje grupowe, prezentacje dydaktyczne 

Liczba godzin 20 + 4 + 10 + 4 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – marzec 2017 r. 

Treści 

 Techniki heurystyczne na geograficznych zajęciach edukacyjnych 

 Quizy i gry na lekcjach geografii 

 Wykorzystanie platform edukacyjnych w kształceniu geograficznym 

 OK. w praktyce szkolnej 

 Geograficzne prezentacje multimedialne inaczej – koniec ery PP 

mailto:jpachelski@op.pl
mailto:jpachelski@op.pl
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 Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów – edukacja w terenie 

 Prezentacje zajęć modelowych 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia i wypracowane materiały (w formie 

elektronicznej) 

Organizator Ewa Wilczyńska, emm.wilczynska@gmail.com, 604-841-977 

 

187.  

Temat 

Rozwiązania organizacyjno-metodyczne w zakresie pracy z uczniem 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych na geograficznych zajęciach 

edukacyjnych 

Adresaci nauczyciele geografii III i IV etapu edukacyjnego 

Rodzaj formy warsztaty, konsultacje grupowe, spotkania zespołów metodycznych 

Liczba godzin 5 + 20 + 30 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Metody i techniki motywowania uczniów na lekcjach geografii oraz służące 

rozbudzaniu zainteresowań przyrodniczych na zajęciach pozalekcyjnych 

 Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym 

 Analiza podstawy programowej i literatury dodatkowej (artykułów, publikacji 

zwartych) w kontekście konstruowania zadań konkursowych i quizów 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz wypracowane materiały (w formie 

elektronicznej) 

Organizator Ewa Wilczyńska, emm.wilczynska@gmail.com, 604-841-977 

 

188.  

Temat Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów w zakresie geografii 

Adresaci nauczyciele geografii III i IV etapu edukacyjnego 

Rodzaj formy warsztaty, konsultacje grupowe, spotkania zespołów metodycznych 

Liczba godzin 10 + 10 + 10 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Budowanie narzędzi służących diagnozie poziomu wiedzy i umiejętności 

geograficznych 

 Analiza jakościowa i ilościowa wyników testów, sprawdzianów, egzaminów. 

Konstruowanie raportu z badania 

 Dostosowanie przedmiotowych zasad oceniania do potrzeb i możliwości uczniów 

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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189.  

Temat 
Jakość wychowania fizycznego a zwolnienia z WF – rola nadzoru 

w ograniczeniu liczby zwolnień z wychowania fizycznego 

Adresaci 
dyrektorzy w szkołach podstawowych i liderzy zespołów przedmiotowych 

wychowania fizycznego 

Rodzaj formy spotkania z radami pedagogicznymi 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień/październik 2016 r. 

Treści 

 Cele i funkcje wychowania fizycznego 

 Obserwacja lekcji 

 Wybrane narzędzia do monitorowania wdrażania podstawy programowej z WF 

i oceniania uczniów 

Informacje dodatkowe Szkolenie realizowane w ramach Miejskiego Programu Mój przyjaciel WF 

Organizator Ewa Sprawka, sprawkae@wp.pl, 698-310-203 

 

190.  

Temat Zadania kontrolno-oceniające z WF i kryteria ich oceniania 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 10 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. 

Treści 
 Planowanie zadań kontrolno-oceniających i ich spójność z podstawą programową 

 Formułowanie kryteriów oceniania 

Informacje dodatkowe Zajęcia kierowane przede wszystkim do liderów zespołów przedmiotowych 

Organizator Ewa Sprawka, sprawkae@wp.pl, 698-310-203 

 

191.  

Temat 
Rozwiązania organizacyjno-metodyczne na lekcjach WF sprzyjające pracy 

z uczniem o obniżonej sprawności i motywujące do aktywności na zajęciach 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 15 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Aktywizacja uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną 

 Zróżnicowanie zadań w zależności od poziomu sprawności 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 
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192.  

Temat 
Poznać, zrozumieć, dostosować – praca z uczniem z nadpobudliwością 

psychoruchową, autyzmem i zespołem Aspergera na lekcjach WF 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 10 

Planowany termin 

realizacji 
luty 2017 r. 

Treści 

 Charakterystyka zachowań uczniów z nadpobudliwością psychoruchową, 

autyzmem i zespołem Aspergera i ich funkcjonowanie w szkole 

 Zasady pracy z uczniami z nadpobudliwością psychoruchową, autyzmem 

i zespołem Aspergera. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – ocenianie 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia będą zorganizowane we współpracy z przedstawicielami Pracowni 

Wychowania i Profilaktyki w ŁCDNiKP 

Organizator Ewa Sprawka, sprawkae@wp.pl, 698-310-203 

 

193.  

Temat Jak tworzymy szkołę promującą zdrowie? 

Adresaci koordynatorzy promocji zdrowia w szkołach 

Rodzaj formy spotkania z radami pedagogicznymi 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
wg zgłoszeń 

Treści 

 Geneza programu Szkoła Promująca Zdrowie 

 Metodologia programu 

 System certyfikowania szkół 

 Przykłady dobrych praktyk 

Informacje dodatkowe 
Oferta kierowana jest do szkół ubiegających się o przystąpienie do Sieci Szkół 

Promujących Zdrowie 

Organizator Ewa Sprawka, sprawkae@wp.pl, 698-310-203 

 

194.  

Temat 
Możliwości wykorzystania zdjęć, filmów, baz danych na lekcjach wychowania 

fizycznego 

Adresaci nauczyciele z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne, konsultacje grupowe 

Liczba godzin 4 + 3 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Tworzenie prezentacji multimedialnych jako materiałów dydaktycznych 

do wybranych dyscyplin sportowych 

 Opracowywanie specjalistycznych baz danych interdyscyplinarnych 

Informacje dodatkowe Nauczyciele opracują materiały dydaktyczne i prezentacje 

Organizator Maciej Matczak, matczak@toya.net.pl, 605-200-006 

mailto:sprawkae@wp.pl
mailto:sprawkae@wp.pl
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195.  

Temat 
Zdrowie – jak zaktywizować młodzież pod okiem doradcy, czyli 

nauczyciela – wychowawcy 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencja, konsultacje grupowe, modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 3 + 3 + 4 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Prezentacja form i metod prowadzenia zajęć skierowanych na ucznia kontra 

bierność, lenistwo i otyłość 

 Sporty zimowe a aktywność i zdrowie 

Informacje dodatkowe Nauczyciele opracują materiały dydaktyczne i prezentacje 

Organizator Maciej Matczak, matczak@toya.net.pl, 605-200-006 

 

196.  

Temat 
Aktywność fizyczna środkiem do zdrowia społecznego, emocjonalnego 

i fizycznego 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencja, konsultacje grupowe 

Liczba godzin 4 + 4 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Rola i zadania szkoły w kształtowaniu u uczniów nawyków – aktywności 

fizycznej i zdrowego żywienia 

 Znaczenie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania dla rozwoju 

intelektualnego, emocjonalnego oraz społecznego dzieci i młodzieży 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają materiały dydaktyczne i zaświadczenia o uczestnictwie 

Organizator Maciej Matczak, matczak@toya.net.pl, 605-200-006 

 

197.  

Temat 
Przygotowanie nauczycieli do organizacji i prowadzenia zajęć z turystyki 

rowerowej, pieszej w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć 

pozalekcyjnych 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 6 + 4 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Zajęcia terenowe w formie gier i konkursu, turystyka piesza, rowerowa, sporty 

zimowe i uzupełniające 

 Bezpieczeństwo ucznia i nauczyciela na zajęciach wychowania fizycznego 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają materiały dydaktyczne i zaświadczenia o uczestnictwie 

Organizator Maciej Matczak, matczak@toya.net.pl, 605-200-006 
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198.  

Temat 
Wdrażanie i planowanie zajęć do wyboru – dla uczniów III i IV etapu 

edukacyjnego 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencja, modelowe zajęcia edukacyjne, konsultacje grupowe 

Liczba godzin 5 + 4 + 4 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Rozwijanie samodzielności ucznia na lekcjach wychowania fizycznego 

zgodnie z podstawą programową 

 Alternatywne formy aktywności ruchowej na zajęciach do wyboru 

Informacje dodatkowe Nauczyciele opracują materiały metodyczne 

Organizator Maciej Matczak, matczak@toya.net.pl, 605-200-006 

 

199.  

Temat 
Technologia informatyczna w pracy nauczyciela wychowania fizycznego, 

korelacja międzyprzedmiotowa z fizyką i matematyką  

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne, modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 3 + 4 + 4 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Prezentacja możliwości wykorzystania form e-learningowych i platformy 

edukacyjnej w pracy nauczyciela wychowania fizycznego 

 Opracowywanie scenariuszy zajęć w oparciu o przygotowane materiały 

edukacyjno-multimedialne 

Informacje dodatkowe Nauczyciele opracują materiały dydaktyczne i prezentacje 

Organizator Maciej Matczak, matczak@toya.net.pl, 605-200-006 
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OPIEKA, WYCHOWANIE, PROFILAKTYKA 

200.  

Temat Doskonalenie warsztatu pracy pedagoga i psychologa szkolnego 

Adresaci pedagodzy, psycholodzy 

Rodzaj formy zespół metodyczny 

Liczba godzin 30 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Diagnozowanie problemów i planowanie pracy wychowawczo-profilaktycznej 

 Dokumentowanie działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 Analiza przypadków zgłoszonych przez pedagogów i psychologów szkolnych 

 Nowe metody w pracy wychowawczej i profilaktycznej 

Informacje dodatkowe 
Tematyka spotkań będzie zgodna ze zgłoszonymi potrzebami pedagogów 

i psychologów 

Organizator Jolanta Trawczyńska-Markiewicz, pedagog13@op.pl, 42 678-33-78 wew. 230 

 

201.  

Temat 
Reagowanie na trudne sytuacje szkolne – procedury postępowania w szkole 

w sytuacjach kryzysowych 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 
marzec – maj 2017 r. 

Treści 

 Prawne aspekty sytuacji kryzysowych w szkole 

 Charakterystyka, zasady i schemat przebiegu interwencji kryzysowej 

 Procedury postępowania interwencyjnego w wybranych sytuacjach 

kryzysowych – próby samobójcze, cyberprzemoc, przemoc w rodzinie, 

przemoc rówieśnicza, utrata i żałoba, zagrożenie terrorystyczne, kryzys 

wychowawczy 

 Zarządzanie kryzysem – szkolny zespół zarządzania kryzysowego 

 Komunikacja w sytuacji kryzysu 

 Instytucje wspierające szkołę i rodzinę w sytuacjach kryzysowych 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające 

Organizator Jolanta Trawczyńska-Markiewicz, pedagog13@op.pl, 42 678-33-78 wew. 230 

 

202.  

Temat Środowisko szkolne budujące porozumienie i współpracę 

Adresaci nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 10 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. – maj 2017 r. 

6 
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Treści 

 Czynniki warunkujące pozytywny klimat szkoły 

 Sposoby diagnozowania i budowania klimatu wychowawczego szkoły 

 Relacje interpersonalne jako istotny czynnik kształtujący klimat szkoły 

 Efektywne reagowanie w sytuacjach trudnych w relacjach nauczyciel – uczeń, 

nauczyciel – rodzic 

 Wspierająca komunikacja interpersonalna 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające 

Organizator Jolanta Trawczyńska-Markiewicz, pedagog13@op.pl, 42 678-33-78 wew. 230 

 

203.  

Temat 
Prawo w szkole – prawne podstawy działań wychowawczych, profilaktycznych 

i opiekuńczych 

Adresaci dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 6 

Planowany termin 

realizacji 
luty – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Sytuacja prawna dziecka 

 Przedstawicielstwo a pełnomocnictwo, opieka prawna, piecza zastępcza 

 Postępowanie szkoły w sprawach nieletnich 

 Uprawnienia organów ścigania, zasady współpracy 

 Szkolne procedury rozwiązywania sytuacji problemowych 

Informacje dodatkowe W warsztatach wezmą udział, jako eksperci, przedstawiciele Sądu Okręgowego 

Organizator Jolanta Trawczyńska-Markiewicz, pedagog13@op.pl, 42 678-33-78 wew. 230 

 

204.  

Temat Sposób na skuteczną komunikację 

Adresaci wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 15 

Planowany termin 

realizacji 
styczeń – maj 2017 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 

 Skuteczne narzędzia porozumienia 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające 

Organizator Jolanta Trawczyńska-Markiewicz, pedagog13@op.pl, 42 678-33-78 wew. 230 
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205.  

Temat Jak pomóc uczniowi z problemami emocjonalnymi i zaburzonym zachowaniem 

Adresaci wychowawcy, nauczyciele 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 
styczeń – maj 2017 r. 

Treści 

 Podłoże zachowań trudnych i zaburzonych 

 Traumatyczne wydarzenia w życiu dzieci a ich strategie zachowania 

 Kierunki pracy wychowawczej wobec uczniów z problemami emocjonalnymi 

i zaburzeniami zachowania. Korygowanie zaburzeń 

 Zasady skutecznej komunikacji z uczniem 

 Planowanie działań wspierających dla ucznia z zaburzeniami zachowania 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające 

Organizator Jolanta Trawczyńska-Markiewicz, pedagog13@op.pl, 42 678-33-78 wew. 230 

 

206.  

Temat 
Źródła problemów wychowawczych i ich wpływ na prawidłowy rozwój 

młodego człowieka – planowanie pracy profilaktyczno-korekcyjnej 

Adresaci pedagodzy, psycholodzy 

Rodzaj formy zespoły metodyczne 

Liczba godzin 30 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Przyczyny i motywy zachowań problemowych dzieci i młodzieży 

 Charakterystyka problemów wychowawczych 

 Zasady prowadzenia konstruktywnej profilaktyki zachowań problemowych 

 Sposoby podejmowania działań interwencyjnych i naprawczych wobec 

uczniów przejawiających zachowania problemowe 

 Forum dobrych praktyk 

Informacje dodatkowe 
Tematyka spotkań będzie zgodna ze zgłoszonymi potrzebami pedagogów 

i psychologów  

Organizator Elżbieta Leśniowska, krawietz@wp.pl, 42 678-33-78 wew. 230 

 

207.  

Temat Profilaktyka uzależnień w szkole 

Adresaci nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – styczeń 2017 r. 

Treści 

 Współczesne zagrożenia – dopalacze, leki OTC, narkotyki, alkohol 

 Zadania szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień – podstawa prawna, formy 

i metody pracy 

 Praca z uczniem zagrożonym uzależnieniem i jego rodziną 

mailto:krawietz@wp.pl
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Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające 

Organizator Elżbieta Leśniowska, krawietz@wp.pl, 42 678-33-78 wew. 230 

 

208.  

Temat Wychowawczy dialog i współpraca z rodzicami 

Adresaci zainteresowani nauczyciele, wychowawcy 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 8 

Planowany termin 

realizacji 
styczeń 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Zasady tworzenia klimatu sprzyjającego nawiązywaniu pozytywnych relacji 

z rodzicami, opartych na zaufaniu i zaangażowaniu 

 Sposoby przekazywania trudnych informacji o uczniu 

 Współpraca z tzw. trudnym rodzicem – zasady komunikacji, przełamywanie 

oporu i lęku, budowanie płaszczyzny porozumienia 

 Podstawy komunikacji wspierającej 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające 

Organizator Elżbieta Leśniowska, krawietz@wp.pl, 42 678-33-78 wew. 230 

 

209.  

Temat Podstawy nowoczesnej profilaktyki 

Adresaci nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 15 

Planowany termin 

realizacji 
luty – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Strategie wzmacniania czynników chroniących i redukcji czynników ryzyka 

 Skuteczne strategie profilaktyczne 

 Cechy skutecznych programów profilaktycznych 

 Sposoby podejmowania działań interwencyjnych i naprawczych wobec 

uczniów przejawiających zachowania problemowe 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające 

Organizator Elżbieta Leśniowska, krawietz@wp.pl, 42 678-33-78 wew. 230 

 

210.  

Temat Neurodydaktyka w praktyce szkolnej 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 15 

Planowany termin 

realizacji 
kwiecień – maj 2017 r. 
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Treści 

 Funkcjonowanie mózgu a uczenie się 

 Kiedy uczymy się efektywnie, mechanizmy pamięci i koncentracji 

 Rola emocji i wyobraźni w praktyce dydaktycznej 

 Stres a uczenie się w świetle neurodydaktyki 

 Projektowanie i realizacja skutecznych zajęć z uczniami 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające 

Organizator Elżbieta Leśniowska, krawietz@wp.pl, 42 678-33-78 wew. 230 

 

211.  

Temat Doskonalenie warsztatu pracy pedagoga i psychologa szkolnego 

Adresaci pedagodzy, psycholodzy 

Rodzaj formy zespół metodyczny 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – maj 2017 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 

 

212.  

Temat Forum wymiany doświadczeń pedagogów i psychologów szkolnych 

Adresaci pedagodzy, psycholodzy 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 15 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – kwiecień 2017 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 

 

213.  

Temat Jak radzić sobie z konfliktem? 

Adresaci pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele 

Rodzaj formy warsztaty umiejętności społecznych 

Liczba godzin 20 

 

mailto:krawietz@wp.pl
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Planowany termin 

realizacji 
styczeń – marzec 2017 r. 

Treści 

 Konflikt – zagrożenie czy stan pożądany? 

 Rodzaje konfliktów, metody ich rozwiązywania 

 Motywacja – jak motywować siebie i innych? 

 Zarządzanie emocjami 

 Komunikacja – asertywne komunikowanie się z innymi 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające warsztaty. Istnieje możliwość 

kolejnych edycji 

Organizator Joanna Gruszczyńska, gruszka.j@op.pl, 42 678-33-78 

 

214.  

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, hjgzella@ład.net 

 

215.  

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 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

edukacyjnych, wychowawczych i rewalidacyjnych uczniów niepełnosprawnych 

 Modelowanie wsparcia, pomocy rówieśniczej oraz współpracy uczniów 

 Prezentacja sprawdzonych sposobów kształtowania zachowań prointegracyjnych 

Informacje dodatkowe 
Dla uczestników konsultacji będą zorganizowane zajęcia z uczniami w ramach 

Szkoły Dramy 

Organizator Hanna Jastrzębska-Gzella, hjgzella@ład.net 
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216.  

Temat Wychowanie do samodzielności uczniów niepełnosprawnych 

Adresaci nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy seminarium 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. 

Treści 

 Wychowanie i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z ograniczeniami 

sprawnościowymi i intelektualnymi 

 Od zależności do samodzielności 

 Od samodzielności dziecka do efektywnego pracownika 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 

Organizator Hanna Jastrzębska-Gzella, hjgzella@ład.net 
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TECHNIKA I WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE 

217.  

Temat Edukacja techniczna w szkole podstawowej i gimnazjum 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych i wychowania komunikacyjnego 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. 

Treści 

 Realizacja podstawy programowej po zmianach 

 Innowacyjne programy i metody kształcenia technicznego 

 Oferta edukacyjna Pracowni Edukacji Przedzawodowej 

 Kształcenie praktyczne uczniów w ŁCDNiKP 

 Wewnątrzszkolne systemy orientacji i poradnictwa zawodowego 

 Projektowanie 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 

 

218.  

Temat 
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć praktycznych w pracowniach 

technicznych 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. 

Treści 

 Wykorzystanie zestawów edukacyjnych do infotechniki, elektrotechniki 

i mechaniki na zajęciach praktycznych dla uczniów 

 Wykorzystanie miniobrabiarek szkolnych na zajęciach technicznych 

 Badanie predyspozycji manualno-motorycznych uczniów 

Informacje dodatkowe 
Warsztaty odbędą się w pracowniach technicznych wykorzystywanych podczas 

zajęć z uczniami. Nauczyciele otrzymają zaświadczenia 

Organizator Krzysztof Makowski, mak@wckp.lodz.pl, 42 617-04-30 

 

219.  

Temat Prowadzenie procesu wychowania komunikacyjnego w szkole 

Adresaci nauczyciele wychowania komunikacyjnego i zajęć technicznych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. 
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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 zaświadczenia 

Organizator Krzysztof Makowski, mak@wckp.lodz.pl, 42 617-04-30 

 

220.  

Temat Wprowadzanie elementów infotechniki do zajęć technicznych 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. 

Treści 

 Sposoby wprowadzania infotechniki do zajęć technicznych w gimnazjum 

 Zestawy dydaktyczne do infotechniki 

 Wykorzystanie zestawów do prowadzenia zajęć z uczniami 

 Opracowanie materiałów dydaktycznych 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenia 

Organizator Krzysztof Makowski, mak@wckp.lodz.pl, 42 617-04-30 

 

221.  

Temat Promowanie nowoczesnych metod kształcenia technicznego 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. 

Treści 

 Innowacyjne programy kształcenia technicznego 

 Stosowanie metod aktywizujących na zajęciach technicznych 

 Konstruktywizm w praktyce szkolnej 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenia 

Organizator Krzysztof Makowski, mak@wckp.lodz.pl, 42 617-04-30 

 

222.  

Temat Prezentacja modelowych zajęć edukacyjnych z infotechniki 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. 
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Treści 

 Innowacyjny program kształcenia infotechnicznego 

 Stosowanie zestawów poliwalentnych do infotechniki na zajęciach technicznych 

 Analiza dostępnych materiałów dydaktycznych i tworzenie nowych 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenia 

Organizator Krzysztof Makowski, mak@wckp.lodz.pl, 42 617-04-30 

 

223.  

Temat Innowacyjne programy kształcenia technicznego 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 

Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
styczeń 2017 r. 

Treści 

 Innowacyjne programy kształcenia technicznego 

 Zastosowanie zestawów poliwalentnych na zajęciach technicznych 

 Nowe role nauczyciela techniki 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenia 

Organizator Krzysztof Makowski, mak@wckp.lodz.pl, 42 617-04-30 

 

224.  

Temat 
Opracowanie projektów, scenariuszy i testów – praca z uczniem 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
luty 2017 r. 

Treści 

 Tworzenie projektów technicznych przez uczniów 

 Dobór testów i zadań obliczeniowych z różnych dziedzin techniki 

 Rozwijanie uzdolnień technicznych uczniów poprzez różnorodne formy pracy 

 Praca uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenia 

Organizator Krzysztof Makowski, mak@wckp.lodz.pl, 42 617-04-30 

 

225.  

Temat Badanie predyspozycji zawodowych uczniów 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
marzec 2017 r. 
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Treści 

 Identyfikowanie predyspozycji zawodowych 

 Obsługa miniobrabiarek szkolnych – wykonywanie elementów z drewna 

 Montaż przez uczniów elementów domowej instalacji elektrycznej 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenia 

Organizator Krzysztof Makowski, mak@wckp.lodz.pl, 42 617-04-30 

 

226.  

Temat XV Konkurs Wiedzy Technicznej dla gimnazjów 

Adresaci uczniowie i nauczyciele zajęć technicznych z gimnazjów 

Rodzaj formy konkurs 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
marzec 2017 r. 

Treści 
 Finał konkursu (etap ogólnołódzki) – dla uczniów 

 Analiza testów zadań konkursowych przez nauczycieli 

Informacje dodatkowe 

Konkurs odbędzie się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej, ul. Franciszkańska 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 

 

227.  

Temat Analiza wyników konkursów technicznych, BRD i motoryzacyjnych 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
maj 2017 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 zaświadczenia 

Organizator Krzysztof Makowski, mak@wckp.lodz.pl, 42 617-04-30 

 

228.  

Temat Projektowanie zestawów do zajęć praktycznych z uczniami 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Projektowanie zestawów na potrzeby własnej szkoły 

 Wykorzystanie gotowych zestawów dydaktycznych 

 Wykorzystanie zestawów do zajęć praktycznych w szkole podstawowej 

i gimnazjum 
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Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenia 

Organizator Krzysztof Makowski, mak@wckp.lodz.pl, 42 617-04-30 

 

229.  

Temat 
Prace związane z organizacją i przebiegiem turnieju Przygoda z przepisami 

ruchu drogowego 

Adresaci 
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zainteresowani pracą w Zespole 

ds. Edukacji Komunikacyjnej w I etapie kształcenia 

Rodzaj formy spotkania zespołów metodycznych 

Liczba godzin raz w miesiącu 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – luty 2017 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 

 

230.  

Temat Edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży – rola i znaczenie 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych i koordynatorzy wychowania komunikacyjnego 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. 

Treści 

 Wpływ przepisów ruchu drogowego na bezpieczeństwo rowerzystów 

 Działania profilaktyczne zwiększające bezpieczeństwo dzieci  

 Jak sprawdzić wiadomości i umiejętności ucznia ubiegającego się o kartę 

rowerową? 

 Prezentacja ciekawych materiałów wspomagających 

 Metody aktywizujące na zajęciach wychowania komunikacyjnego 

Informacje dodatkowe 
Istnieje możliwość jazdy po miasteczku ruchu drogowego – wymagany jest strój 

sportowy. Współpraca – Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2, filia Motodrom 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 

 

231.  

Temat Wokół tkaniny 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych oraz wszyscy zainteresowani 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 2 x 3 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień – październik 2016 r. 
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Treści 

 Prezentacja podstawowych technik tkackich 

 Demonstracja technik druku na tkaninie 

 Tworzenie kompozycji z tradycyjnych surowców włókienniczych i materiałów 

niekonwencjonalnych 

Informacje dodatkowe 

Planowany koszt udziału – 10 zł. Warsztaty będą inspirowane wystawą Triennale 

Tkaniny. Wszystkie prace wykonane na warsztatach stają się własnością autorów. 

Współpraca – Centralne Muzeum Włókiennictwa 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 

 

232.  

Temat Podstawy projektowania – rysunek techniczny w praktyce 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych z krótkim stażem 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. 

Treści 

 Zasady wykonywania rzutów prostokątnych i aksonometrycznych 

 Wymiarowanie przedmiotów wykreślanych w rzutach 

 Tworzenie dokumentacji opisowej 

Informacje dodatkowe Współpraca – Barbara Preczyńska 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 

 

233.  

Temat Origami w pracy nauczyciela jako forma wspomagania rozwoju dziecka 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych oraz wszyscy zainteresowani 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 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 instrukcje do prezentowanych ćwiczeń 

i zaświadczenia. Współpraca – Renata Witczak – nauczycielka Szkoły 

Podstawowej nr 23 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 

 

234.  

Temat Tradycje świąteczne w papierowych kompozycjach – technika Iris Folding 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych, plastyki 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 4 
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Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r., marzec 2017 r. 

Treści 

 Prezentacja techniki Iris Folding 

 Tworzenie kompozycji tematycznych z wykorzystaniem poznanej techniki 

 Planowanie i organizacja efektywnych zajęć z zastosowaniem techniki Iris Folding 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają instrukcje ze wzorami oraz zaświadczenia 

Organizator 
Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl  

Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl 

 

235.  

Temat Bożonarodzeniowe wariacje – ozdoby świąteczne na kilka sposobów 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych, plastyki, świetlic szkolnych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
listopad/grudzień 2016 r. 

Treści 

 Poznanie różnych sposobów łączenia materiałów  

 Projektowanie kompozycji świątecznych z użyciem nie tylko materiałów 

wtórnych  

 Wykonanie ozdoby świątecznej na kiermasz szkolny 

 Omówienie terapeutycznej funkcji działań manualnych 

Informacje dodatkowe 

Planowany koszt udziału – 10 zł (opłata za materiały). Uczestnicy otrzymają 

zaświadczenia oraz instrukcje do wykonywania wybranych kompozycji. 

Współpraca – Barbara Preczyńska 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.one.pl 

 

236.  

Temat Z elektrotechniką na Ty 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne i konsultacje grupowe 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
styczeń 2017 r. 

Treści 

 Wykorzystanie metod praktycznych podczas zajęć pozalekcyjnych 

 Ćwiczenia w konstruowaniu obwodów 

 Omówienie przykładowych ćwiczeń z elektrotechniki  

 Prezentacja zestawów poliwalentnych z elektrotechniki 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa w informatorze miesięcznym i na stronie internetowej 

ŁCDNiKP. Współpraca – Barbara Preczyńska 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 
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237.  

Temat 
Bezpieczny maluch na drodze – jak skutecznie realizować wychowanie 

komunikacyjne w edukacji wczesnoszkolnej? 

Adresaci 
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizujący zajęcia z wychowania 

komunikacyjnego 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
luty 2017 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 

 

238.  

Temat XIV Łódzki Turniej Przygoda z przepisami ruchu drogowego 

Adresaci 
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizujący zajęcia z wychowania 

komunikacyjnego, koordynatorzy wychowania komunikacyjnego 

Rodzaj formy konkurs 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
luty 2017 r. 

Treści 

 Zadania otwarte i zamknięte związane i rozpoznawaniem budowy i wyposażenia 

roweru 

 Znaczenia znaków drogowych 

 Właściwe zachowanie się na drodze 

 Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej 

Informacje dodatkowe 

Regulamin konkursu dostępny od listopada 2017 r. na stronie internetowej: 

konkursy.wckp.lodz.pl w części poświęconej konkursom interdyscyplinarnym. 

Współpraca – Szkoła Podstawowa nr 2, PZMot Zarząd Okręgowy w Łodzi, 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 

 

239.  

Temat Od badacza do odkrywcy, czyli metoda projektu na zajęciach technicznych 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 

Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
luty/marzec 2017 r. 

mailto:bozenap@poczta.onet.pl
mailto:bozenap@poczta.onet.pl


 

99 

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.onet.pl 

 

240.  

Temat 
Przyjemne z pożytecznym – jak prowadzić zajęcia techniczne metodami 

aktywnymi? 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
marzec 2017 r. 

Treści 

 Przegląd wybranych metod aktywizujących 

 Propozycje zastosowania aktywnych metod kształcenia podczas zajęć 

technicznych – wymiana doświadczeń 

Informacje dodatkowe Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają zaświadczenia oraz materiały wspierające 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl  

 

241.  

Temat Odkryj swój talent – radość w procesie tworzenia 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych i wszyscy zainteresowani 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin dwa spotkania po 3 godz. 

Planowany termin 

realizacji 
marzec/kwiecień 2017 r. 

Treści 
Tworzenie kompozycji tematycznych z wykorzystaniem opaski gipsowej 

i materiałów ekologicznych 

Informacje dodatkowe 

Planowany koszt – 15 zł. Prace wykonane na warsztatach są własnością autorów. 

Uczestnicy otrzymają instrukcje wykonania zadań oraz zaświadczenia.  

Współpraca – Barbara Preczyńska 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl  

 

242.  

Temat Korespondencja seryjna w pracy nauczyciela 

Adresaci nauczyciele zajęć komputerowych i inni zainteresowani 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
kwiecień 2017 r. 

Treści  Działania początkowe i wybór źródła danych 

mailto:bozenap@poczta.onet.pl
mailto:bozenap@poczta.onet.pl
mailto:bozenap@poczta.onet.pl


 

100 

 Tworzenie treści dokumentu i wstawianie pól korespondencji seryjnej 

 Podgląd wyników i działania końcowe 

 Wprowadzanie zmian na liście adresatów – filtrowanie 

 Stosowanie reguł w korespondencji seryjnej 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenia drogą elektroniczną, w przypadku 

zebrania grupy zajęcia mogą odbyć się wcześniej 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 

 

243.  

Temat Zapraszamy na… 

Adresaci nauczyciele zajęć komputerowych 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 2 

Planowany termin 

realizacji 
kwiecień 2017 r. 

Treści 
Lekcja integrująca wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz zajęć 

komputerowych 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy organizatora 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 

 

244.  

Temat 
Z warsztatu pracy nauczyciela wychowania komunikacyjnego – przykłady 

dobrych praktyk 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych i wychowania komunikacyjnego 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
kwiecień/maj 2017 r. 

Treści 

 Realizacja zadań z wychowania komunikacyjnego w praktyce 

edukacyjno-wychowawczej 

 Prezentacja konkursów, imprez szkolnych, scenariuszy zajęć, testów 

do wychowania komunikacyjnego 

 Rola instytucji wspierających szkołę  

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają materiały wspierające oraz zaświadczenia. Istnieje możliwość 

opublikowania wszystkich prezentowanych działań w zeszycie Organizacja 

procesu wychowania komunikacyjnego w łódzkich szkołach i placówkach 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 

 

245.  

Temat Wykorzystanie aplikacji internetowych w edukacji technicznej 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych, wszyscy zainteresowani 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
maj 2017 r. 
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Treści 

 Wykorzystanie zasobów on-line w pracy nauczyciela  

 Projektowanie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem wolnego 

oprogramowania 

 Projektowanie zajęć z wykorzystaniem Łódzkiej Platformy Edukacyjnej 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia, prace wykonane przez uczestników będą 

rozpowszechnione wśród nauczycieli łódzkich szkół 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 

 

246.  

Temat Podstawy programowania w środowisku Scratch 

Adresaci 
nauczyciele, których drugim przedmiotem są zajęcia komputerowe, nauczyciele 

zajęć komputerowych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 6 

Planowany termin 

realizacji 
maj 2017 r. 

Treści 

 Programowanie w szkole 

 Pierwsze kroki ze Scratchem 

 Tworzenie własnych bloczków 

 Rysowanie ze Scratchem 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia i materiały wspierające 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 

 

247.  

Temat Techniki dekorowania przedmiotów – warsztaty decoupage 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych i wszyscy zainteresowani 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
maj/czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Omówienie zastosowanych materiałów i narzędzi  

 Prezentacja różnych technik decoupage  

 Wykonywanie zdobień przy użyciu papieru ryżowego, papieru do decoupage 

Informacje dodatkowe 
Opłata za materiały – ok. 15 zł. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia, nauczyciele 

wypracują modele pokazowe, które mogą wykorzystać w pracy z uczniami 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 

 

248.  

Temat Edukacja techniczna w szkole – dokonania i perspektywy 

Adresaci nauczyciele techniki i wychowania komunikacyjnego 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
czerwiec 2017 r. 
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Treści 

 Przedstawienie wybranych kierunków zmian w pracy nauczyciela zajęć 

technicznych 

 Prezentacja ofert wydawniczych 

 Analiza działalności zespołów zadaniowych  

 Prezentacja osiągnięć nauczycieli zajęć technicznych 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 

 

249.  

Temat Normalizacja a rysunek techniczny 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych z krótkim stażem oraz wszyscy zainteresowani 

Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. 

Treści 

 Struktura norm 

 Zakres działalności PKN 

 Rodzaje rysunków technicznych 

 Zasady wykonywania rysunku technicznego zgodnie z obowiązującymi 

normami 

Informacje dodatkowe 

Celem zajęć jest wspieranie nauczycieli zajęć technicznych w doskonaleniu 

własnego warsztatu pracy i kompetencji zawodowych. Zajęcia odbędą się 

w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy ul. Franciszkańskiej 137 

Organizator Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl 

 

250.  

Temat 
Tworzenie obudowy dydaktycznej do zajęć technicznych (część I). 

Rzutowanie 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych z krótkim stażem oraz wszyscy zainteresowani 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. 

Treści 

 Rzut prostokątny, rzutu aksonometryczne – wypracowanie materiałów dla 

nauczyciela 

 Opracowanie kart pracy ucznia – ćwiczenia w rzutowaniu 

Informacje dodatkowe 

Celem zajęć jest wspieranie nauczycieli zajęć technicznych w doskonaleniu 

własnego warsztatu pracy i kompetencji zawodowych oraz w realizacji podstawy 

programowej. Podczas zajęć opracowane zostaną ćwiczenia i karty pracy dla 

uczniów. Współpraca – Bożena Piekarska 

Organizator Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl 
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251.  

Temat Metoda projektu w edukacji technicznej 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych i edukacji wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. 

Treści 

 Wdrażanie projektów edukacyjnych z orientacji zawodowej 

 Zainicjowanie prac związanych z publikowaniem projektów 

 Zasady przystąpienia do projektu 

Informacje dodatkowe 

Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Rysowniczej 1/3. 

Zaproszenie na warsztaty kierujemy do szkół uczestniczących w projekcie w roku 

szkolnym 2015/2016 oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem certyfikatu 

Odkrywcy zawodów dla klasy lub grupy uczniów 

Organizator 
Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl  

Aleksandra Proc, olaproc@wp.pl 

 

252.  

Temat Techniki rękodzielnicze w motywach bożonarodzeniowych 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych i wszyscy zainteresowani 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. 

Treści 

 Różnorodne techniki twórcze 

 Praca z różnorodnymi materiałami 

 Przygotowanie nauczycieli do kształcenia umiejętności manualno-motorycznych 

uczniów 

Informacje dodatkowe Koszt materiałów – 10 zł. Współpraca – Bożena Piekarska 

Organizator Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl 

 

253.  

Temat 
Tworzenie obudowy dydaktycznej do zajęć technicznych (część II). 

Wymiarowanie 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych z krótkim stażem i wszyscy zainteresowani 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. 

Treści 
 Zasady wymiarowania – opracowanie materiału do pracy dla nauczyciela 

 Opracowanie kart pracy ucznia – ćwiczenia z wymiarowania 

Informacje dodatkowe 

Celem zajęć jest wspieranie nauczycieli zajęć technicznych w doskonaleniu 

własnego warsztatu pracy i kompetencji zawodowych oraz realizacji podstawy 

programowej. Podczas zajęć opracowane zostaną ćwiczenia i karty pracy dla 

uczniów. Współpraca – Bożena Piekarska 

Organizator Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl 

mailto:basiapreczynska@tlen.pl
mailto:olaproc@wp.pl
mailto:basiapreczynska@tlen.pl
mailto:basiapreczynska@tlen.pl
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254.  

Temat Proste obwody elektryczne 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych z krótkim stażem i wszyscy zainteresowani 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
styczeń 2017 r. 

Treści 

 Rysowanie schematów elektrycznych z wykorzystaniem symboli na podstawie 

schematu montażowego 

 Łączenie obwodów elektrycznych według przygotowanych ćwiczeń i opis 

wniosków działania 

Informacje dodatkowe 

Celem zajęć jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć 

z elektrotechniki oraz wsparcie nauczycieli w realizacji podstawy programowej. 

Zajęcia odbędą się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej, ul. Franciszkańska 137 

Organizator 
Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl  

Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 

 

255.  

Temat 
Monitorowanie pracy ucznia. Elementy oceniania kształtującego na zajęciach 

technicznych 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
luty 2017 r. 

Treści 
 Określenie celów w języku zrozumiałym dla ucznia 

 Wskazanie kierunków do dalszej pracy 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Rysowniczej 1/3. 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy 

Organizator Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl 

 

256.  

Temat 
Przygotowanie do pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych 

– Konkurs Wiedzy Technicznej, Turniej BRD 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
luty 2017 r. 

Treści 
 Metody i formy pracy z uczniem uzdolnionym technicznie 

 Prezentacja zadań konkursowych z Konkursów Wiedzy Technicznej 

Informacje dodatkowe Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Rysowniczej 1/3 

Organizator Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl 

 

mailto:basiapreczynska@tlen.pl
mailto:bozenap@poczta.onet.pl
mailto:basiapreczynska@tlen.pl
mailto:basiapreczynska@tlen.pl
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257.  

Temat XV Konkurs Wiedzy Technicznej dla Szkół Podstawowych 

Adresaci uczniowie i nauczyciele zajęć technicznych szkół podstawowych 

Rodzaj formy inne 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
marzec 2017 r. 

Treści 
 Finał konkursu dla uczniów 

 Analiza testów i zadań konkursowych dla nauczycieli 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia prowadzone w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy 

ul. Franciszkańskiej 137 

Organizator Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl 

 

258.  

Temat 
Promowanie innowacyjnych i twórczych działań nauczycieli na Festiwalu 

Zawodów 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych i edukacji wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
marzec 2017 r. 

Treści Prezentacja szkolnych działań z orientacji zawodowej I i II etapu edukacyjnego 

Informacje dodatkowe 
Konferencja zorganizowana przez Pracownię Edukacji Wczesnoszkolnej 

i Pracownię Edukacji Przedzawodowej 

Organizator 
Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl 

Aleksandra Proc, olaproc@wp.pl 

 

259.  

Temat Techniki rękodzielnicze w motywach wielkanocnych 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych i wszyscy zainteresowani 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
marzec 2017 r. 

Treści 
 Różnorodne techniki twórcze 

 Prace wytwórcze z różnorodnych materiałów 

Informacje dodatkowe Koszt materiałów – 10 zł. Współpraca – Bożena Piekarska 

Organizator Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl 

 

260.  

Temat Poznajemy zawody. Praca metodą projektu 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 2 

mailto:basiapreczynska@tlen.pl
mailto:basiapreczynska@tlen.pl
mailto:olaproc@wp.pl
mailto:basiapreczynska@tlen.pl
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Planowany termin 

realizacji 
kwiecień 2017 r. 

Treści 
 Wprowadzenie do metody projektu 

 Opracowanie harmonogramu, kontraktu, określenie celu i sposobu prezentacji 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Rysowniczej 1/3. 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy 

Organizator Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl 

 

261.  

Temat XV Konkurs Wiedzy Technicznej dla Szkół Podstawowych 

Adresaci uczniowie laureaci i nauczyciele zajęć technicznych 

Rodzaj formy inne 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
maj 2017 r. 

Treści 
 Podsumowanie konkursu 

 Wręczenie dyplomów i nagród 

Informacje dodatkowe 
Podsumowanie odbędzie się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej, 

ul. Franciszkańska 137 

Organizator 
Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl  

Krzysztof Makowski, k.makowski@onet.eu 

 

262.  

Temat Nie święci garnki lepią – prace rękodzielnicze 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
maj 2017 r. 

Treści Ręczne formowanie gliny i zdobienie 

Informacje dodatkowe 
Koszt materiałów – 5 zł. Zajęcia odbędą się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej 

przy ul. Franciszkańskiej 137 

Organizator 
Barbara Preczyńska, basiapreczynska@tlen.pl 

Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, EKONOMIA W PRAKTYCE 

263.  

Temat Projekt edukacyjny w gimnazjum – dobre praktyki 

Adresaci 
liderzy zespołów wdrażających metodę projektów w gimnazjach, zespoły 

wdrażające metodę projektów w gimnazjach 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin w zależności od potrzeb szkół, zespołów i nauczycieli 

Planowany termin 

realizacji 
Zgodnie z propozycjami szkół/zespołów/nauczycieli 

Treści 

 Organizacja, monitorowanie i ocena projektów edukacyjnych 

 Prezentacje projektów 

 Szkolne regulaminy projektów edukacyjnych – dobre praktyki 

 Wymiana doświadczeń 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia drogą elektroniczną 

Organizator Agnieszka Mikina, agamik09@gmail.com 

 

264.  

Temat Metoda projektów w pracy Koła Młodego Konsumenta 

Adresaci nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 10 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści 
Wykorzystanie metody projektów przy organizacji przez członków KMK 

międzyszkolnego konkursu ekonomicznego dla klas I-III 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia drogą elektroniczną 

Organizator Agnieszka Mikina, agamik09@gmail.com 

 

265.  

Temat 
Gospodarka – jak łatwo ją zrozumieć?  

Elementy tematyki ekonomicznej dla uczniów szkół podstawowych 

Adresaci 
nauczyciele ze szkół podstawowych zainteresowani tematyką ekonomiczną 

i kształtowaniem postaw przedsiębiorczych uczniów 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 8 

Planowany termin 

realizacji 
luty 2017 r., maj 2017 r. 

Treści 

 Metody aktywizujące, ze szczególnym uwzględnieniem metody projektów, 

wspierające kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów 

 Tematyka ekonomiczna w pracy z uczniami 

Informacje dodatkowe 
Przewidziane są także konsultacje grupowe, które będą umieszczone w ofercie 

miesięcznej 

Organizator Agnieszka Mikina, agamik09@gmail.com 
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266.  

Temat 
Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka – konkurs i warsztaty dla uczniów 

klas IV-VI szkół podstawowych  

Adresaci 
uczniowie ze szkół podstawowych oraz nauczyciele zainteresowani tematyką 

ekonomiczną i kształtowaniem postaw przedsiębiorczych uczniów 

Rodzaj formy warsztaty, konkurs 

Liczba godzin 16 

Planowany termin 

realizacji 
marzec – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Mocne i słabe strony pracy w zespole 

 Rozpoznawanie i wykorzystywanie swojego potencjału 

 Zasady pracy w zespole, organizowanie pracy w zespole 

 Doskonalenie umiejętności kreatywnego myślenia 

 Dyskusja, negocjacje i podejmowanie decyzji grupowych 

 Schemat prostego biznesplanu przedsięwzięcia szkolnego, badania 

marketingowe i formułowanie wniosków z badań, planowanie przedsięwzięcia, 

kosztorys i promocja przedsięwzięcia 

Informacje dodatkowe 
Konkurs i warsztaty będą realizowane po otrzymania dofinansowania 

od Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej 

Organizator Agnieszka Mikina, agamik09@gmail.com 

 

267.  

Temat 
Konkurs dla uczniów klas III szkół podstawowych I Ty możesz zostać małym 

przedsiębiorcą 

Adresaci 
nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych zainteresowani tematyką 

ekonomiczną 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 

w Łodzi  

Organizator Agnieszka Mikina, agamik09@gmail.com 

 

268.  

Temat Twórcze myślenie i działanie otwiera drzwi do kariery 

Adresaci nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy zajęcia modelowe 

Liczba godzin w zależności od potrzeb szkół 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – maj 2017 r. 
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Treści 

 Istota twórczego myślenia 

 Twórcze rozwiązywanie problemów 

 Wykorzystanie twórczego myślenia i działania w organizacji pracy i realizacji 

przedsięwzięć 

Organizator Agnieszka Mikina, agamik09@gmail.com 

 

269.  

Temat Akademia Młodego Przedsiębiorcy 

Adresaci uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani tematyką ekonomiczną 

Rodzaj formy edukacyjne zajęcia pozaszkolne 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści 
 Zakładanie małego przedsiębiorstwa 

 Prowadzenie działalności gospodarczej – spotkania z przedsiębiorcami 

Organizator Agnieszka Mikina, agamik09@gmail.com 

 

270.  

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 3 x 4 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Metody aktywizujące ze szczególnym uwzględnieniem metody projektów 

 Projekty związane z zakładaniem i prowadzeniem małego przedsiębiorstwa 

 Gry symulacyjne – prezentacja i wymiana dobrych praktyk 

Organizator Agnieszka Mikina, agamik09@gmail.com 

 

271.  

Temat 
Metoda projektów w pracy Szkolnego Ośrodka Kariery – Akademia Liderów 

Kariery 

Adresaci uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 60 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Kształtowanie umiejętności kluczowych uczniów – liderów Szkolnych 

Ośrodków Kariery 

 Prezentacja projektów uczniowskich 

Organizator Maria Wajgner, m.wajgner@op.pl 
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272.  

Temat 
Kształtowanie umiejętności kluczowych uczniów – liderów Szkolnych 

Ośrodków Kariery 

Adresaci uczniowie – liderzy Szkolnych Ośrodków Kariery 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 6 

Planowany termin 

realizacji 
marzec – kwiecień 2017 r. 

Treści 
 Jak dobrze zatrudnić się u pracodawcy? 

 Rynek pracy, charakterystyka umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych  

Organizator Maria Wajgner, m.wajgner@op.pl 

 

273.  

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, konkurs, konferencja 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. – czerwiec 2017 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 

Organizator Maria Wajgner, m.wajgner@op.pl 

 

274.  

Temat 
Wykorzystanie metod aktywizujących w przygotowaniu 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 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści 
Wyposażenie nauczycieli w pakiet aktywnych metod kształcenia, niezbędnych 

w przygotowaniu uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

Organizator Maria Wajgner, m.wajgner@op.pl 
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275.  

Temat Działalność gospodarcza. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw 

Adresaci nauczyciele przedsiębiorczości, przedmiotów zawodowych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 3 x 3 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – luty 2017 r. 

Treści 
Wyposażenie nauczycieli w pakiet aktualnych przepisów prawnych dotyczących 

zakładania własnej firmy oraz form organizacyjnych przedsiębiorstw 

Organizator Maria Wajgner, m.wajgner@op.pl 

 

276.  

Temat 
Modyfikacja programów nauczania w zawodach ekonomicznych, 

turystyczno-hotelarskich 

Adresaci nauczyciele przedmiotów zawodowych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 16 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

Wyposażenie nauczycieli w informacje na temat konstruowania, modyfikowania 

programów nauczania w szkołach zawodowych w obszarze edukacji 

ekonomiczno-prawnej, turystyczno-hotelarskiej 

Organizator Maria Wajgner, m.wajgner@op.pl 

 

277.  

Temat 
Wykorzystanie i konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego w procesie 

ewaluacji procesu kształcenia 

Adresaci nauczyciele przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomiczno-prawnych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
marzec 2017 r. 

Treści 
Wyposażenie nauczycieli w narzędzia niezbędne do konstruowania „dobrego” 

testu 

Organizator Maria Wajgner, m.wajgner@op.pl 
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EDUKACJA ZAWODOWA 

278.  

Temat Organizowanie procesu kształcenia zawodowego 

Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – maj 2017 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 

 

279.  

Temat Wdrażanie kształcenia modułowego do praktyki szkolnej 

Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy zespół zadaniowy 

Liczba godzin 16 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Popularyzowanie idei kształcenia modułowego 

 Przygotowanie/modyfikacja 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 

 

280.  

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 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Prezentacja i wymiana doświadczeń dyrektorów organizujących kształcenie 

modułowe 

 Ustalanie planów i organizacja pracy w kształceniu modułowym 

Informacje dodatkowe 
W trakcie seminarium/konferencji zaprezentowane będą doświadczenia szkół 

wdrażających kształcenie modułowe 

Organizator Donata Andrzejczak, donata.a@wp.pl 

9 
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281.  

Temat Konstruowanie i modyfikowanie programów kształcenia i KKZ 

Adresaci nauczyciele i dyrektorzy szkół zawodowych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin według potrzeb 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach a program nauczania 

 Konstruowanie programu kształcenia 

 Modyfikowanie programu kształcenia 

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 

 

282.  

Temat III Konkurs twórczości technicznej – Mistrz techniki to ja 

Adresaci uczniowie szkół województwa łódzkiego 

Rodzaj formy konkurs 

Liczba godzin według potrzeb 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści 
Konkurs na najlepszy produkt twórczości technicznej uczniów szkół 

województwa łódzkiego 

Informacje dodatkowe Konkurs skierowany jest do uczniów, którzy realizują projekty techniczne 

Organizator Donata Andrzejczak, donata.a@wp.pl 

 

283.  

Temat Nowoczesne narzędzia do tworzenia testów edukacyjnych w chmurze 

Adresaci nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 
 Organizacja testów z wykorzystaniem programów w chmurze 

 Wykorzystywanie programu do tworzenia testów w czasie zajęć lekcyjnych 

Informacje dodatkowe Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia 

Organizator Anna Gnatkowska, gnatkowska.anna@gmail.com 
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284.  

Temat Budowanie wizerunku szkoły zawodowej 

Adresaci nauczyciele i dyrektorzy szkół zawodowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Jak promować wizerunek szkoły zawodowej? 

 Rola dyrektora w promocji szkoły 

 Jak kształtować pozytywny wizerunek szkoły w mediach? 

 Wizualny system identyfikacji szkoły 

 Prezentacja krótkich form filmowych 

 Popularyzowanie tworzenia i wykorzystania filmów w kształceniu zawodowym 

Informacje dodatkowe Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia 

Organizator Anna Gnatkowska, gnatkowska.anna@gmail.com 

 

285.  

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 350 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Gromadzenie informacji o działaniach na rzecz rozwoju ucznia, nauczyciela 

oraz 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 2016/2017 

zaprojektowano wydanie trzech zeszytów publikacji DOBRE PRAKTYKI. 

Katalog dobrych praktyk w edukacji, w których zaprezentowany zostanie dorobek 

edukacyjny, m.in.: nauczycieli innowatorów, szkół i placówek oświatowych oraz 

innych partnerów edukacji. Dotychczas wydano 13 zeszytów Katalogu oraz 

3 zestawienia dobrych praktyk opublikowanych w latach 2013-2016 

Organizator Grażyna Adamiec, gadamiec@wckp.lodz.pl  

 

286.  

Temat Ocenianie kształtujące istotnym elementem procesu efektywnego uczenia się 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne, konsultacje grupowe i indywidualne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

mailto:gnatkowska.anna@gmail.com
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Treści 

 Ocenianie i jego rola w procesie uczenia się 

 Ocenianie kształtujące jako proces wspierający rozwój ucznia 

 Konstruowanie scenariuszy zajęć z elementami oceniania kształtującego 

Informacje dodatkowe 
Opracowane materiały dydaktyczne zostaną opublikowane w Zeszycie 

metodycznym nr 6 (wydawnictwo ŁCDNiKP) 

Organizator 
Jadwiga Morawiec, jmorawiec@wckp.lodz.pl 

Współpraca – Danuta Urbaniak, daur27@wp.pl 

 

287.  

Temat 
Uczymy się uczyć, czyli zadania nauczyciela wspierającego uczącego się 

w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy zespoły zadaniowe, konsultacje grupowe i indywidualne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Rozwijanie kompetencji nauczyciela potrzebnych do wsparcia uczącego się 

w osiąganiu sukcesu na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie 

– konstruowanie zadań WW oraz zadań praktycznych do wybranej podstawy 

programowej kształcenia w zawodzie 

 Wymiana doświadczeń i pracy zespołowej nauczycieli wokół procesu 

wspierania uczących się w przygotowaniu do potwierdzania kwalifikacji 

w zawodzie 

Informacje dodatkowe Możliwość otrzymania Certyfikatu Akademii Pomiaru 

Organizator Jadwiga Morawiec, jmorawiec@wckp.lodz.pl 

 

288.  

Temat Nowe wyzwania mechatroniki. Mechatronika w edukacji i przemyśle 

Adresaci 
dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół 

podstawowych 

Rodzaj formy seminarium, prezentacje dydaktyczne 

Liczba godzin 4/1 spotkanie edukacyjne 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Rozwijanie zainteresowań edukacją mechatroniczną 

 Prezentacje stanowisk dydaktycznych w Regionalnym Ośrodku Edukacji 

Mechatronicznej 

Informacje dodatkowe 

Zajęcia adresowane są do dyrektorów, nauczycieli i uczniów wszystkich typów 

szkół, zainteresowanych edukacją mechatroniczną. Możliwość uczestniczenia 

w zajęciach z robotyki w pracowniach ROEM 

Organizator 
Danuta Urbaniak, daur27@wp.pl  

Jadwiga Morawiec, j morawiec@wckp.lodz.pl 
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289.  

Temat 
Technologie informacyjne w szkole zawodowej narzędziem wspierającym 

proces dydaktyczny 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne, konsultacje grupowe 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Wykorzystanie technologii informacyjnej jako składnika warsztatu pracy 

nauczyciela 

 Korzystanie z usług internetowych (w zakresie gromadzenia informacji oraz 

porozumiewania się) do celów edukacyjnych  

 Doskonalenie umiejętności zawodowych z użyciem technologii informacyjnej, 

w tym w kształceniu na odległość 

 Korzyści edukacyjne ze stosowania technologii informacyjnej 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem 

technologii informacyjnej w szkole zawodowej 

Organizator Danuta Urbaniak, daur27@wp.pl 

 

290.  

Temat 
Zespół Zadaniowy ds. Projektów Rozwojowych Doposażenia Pracowni 

i Wzbogacenia Oferty Edukacyjnej Szkół Zawodowych 

Adresaci 
dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych, przedstawiciele rynku pracy 

i instytucji wspierających, pracownicy służb BHP i działów HR 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Opracowanie diagnozy potrzeb szkół w zakresie doskonalenia nauczycieli 

kształcenia zawodowego oraz oferty zajęć edukacyjnych dla uczniów 

 Organizowanie partnerstwa w projektach edukacyjnych na potrzeby 

kształcenia zawodowego 

 Opracowanie koncepcji projektów rozwojowych dla potrzeb edukacji zawodowej 

Informacje dodatkowe Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy 

Organizator Joanna Orda, jorda@wckp.lodz.pl 

 

291.  

Temat Doskonalenie umiejętności zawodowych w formach konkursowych 

Adresaci nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień – grudzień 2016 r. 

Treści 

 Model intelektu Guilforda 

 Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu umiejętności 

postrzegania i formułowania problemów technicznych 

mailto:daur27@wp.pl
mailto:jorda@wckp.lodz.pl
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Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Osoby zainteresowane proszone są 

o kontakt mailowy 

Organizator Joanna Orda, jorda@wckp.lodz.pl 

 

292.  

Temat 
Zespół Zadaniowy ds. Organizacji Konkursu Zawodowego Co wiem 

o mechatronice? 

Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 10 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – marzec 2017 r. 

Treści 

 Metody i techniki pracy z uczniami zwiększające ich aktywność w procesach 

edukacyjnych 

 Organizacja konkursów zawodowych z udziałem pracodawców 

 Materiały edukacyjne dla uczniów 

Informacje dodatkowe Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy 

Organizator Joanna Orda, jorda@wckp.lodz.pl 

 

293.  

Temat Zarządzanie projektami w kształceniu zawodowym 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Organizacja przedsiębiorstw a podejście projektowe 

 Procedury i procesy zarządzania projektem 

 Metody i narzędzia wspomagające projekt 

 Zespół projektowy 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie. Osoby zainteresowane proszone są 

o kontakt mailowy 

Organizator Joanna Orda, jorda@wckp.lodz.pl 

 

294.  

Temat Kreowanie partnerstwa w kształceniu zawodowym 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, pracodawcy 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 5 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. 

Treści 

 Szkolne systemy kształcenia zawodowego 

 Zarządzanie innowacyjnością 

 Tworzenie sieci współpracy nauczycieli i pracodawców dla budowania 

systemu doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego 

mailto:jorda@wckp.lodz.pl
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Informacje dodatkowe 

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt mailowy do 

30 września 2016 r. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie uczestnictwa 

w konferencji 

Organizator Joanna Orda, jorda@wckp.lodz.pl 

 

295.  

Temat 
Projektowanie i organizowanie sieci współpracy i samokształcenia 

w kształceniu zawodowym 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – styczeń 2017 r. 

Treści 

 Koncepcja sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli 

 Co nas motywuje do działania? 

 Wybrane formy działania, uczenia się w sieci  

 Praca sieci a zmiana codziennej praktyki szkolnej 

 Wybrane metody ewaluacji pracy sieci 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Osoby zainteresowane proszone są 

o kontakt mailowy 

Organizator Joanna Orda, jorda@wckp.lodz.pl 

 

296.  

Temat Zarządzanie informacją w procesie kształcenia zawodowego 

Adresaci nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – luty 2017 r. 

Treści 

 Koncepcja zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie 

 Procesy: tworzenia, upowszechniania oraz wykorzystania wiedzy 

 Podejście systemowe w zarządzaniu 

 Coaching w szkole zawodowej 

 Sieciowa realizacja projektów edukacyjnych w kształceniu zawodowym 

Informacje dodatkowe 
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy. Uczestnicy otrzymają 

zaświadczenia 

Organizator Joanna Orda, jorda@wckp.lodz.pl 

 

297.  

Temat Kształcenie dla innowacyjności 

Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – grudzień 2017 r. 

mailto:jorda@wckp.lodz.pl
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Treści 

 Istota innowacyjności 

 Proces tworzenia i wprowadzania innowacji 

 Czynniki sprzyjające i bariery kreatywności i innowacyjności 

 Wybrane techniki lean management w zarządzaniu innowacyjnością 

 Kompetencje innowacyjne 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Osoby zainteresowane proszone są 

o kontakt mailowy  

Organizator Joanna Orda, jorda@wckp.lodz.pl 

 

298.  

Temat Zarządzanie innowacyjnością 

Adresaci 
dyrektorzy i nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych, przedsiębiorcy, 

pracownicy firm, przedstawiciele instytucji wspierających i władz lokalnych 

Rodzaj formy seminarium 

Liczba godzin 5 

Planowany termin 

realizacji 
marzec 2017 

Treści 

 Procesy wdrożeniowe nowych rozwiązań technicznych i technologicznych 

 Obszary i formy współpracy szkół z pracodawcami 

 Prezentacja dobrych praktyk 

Informacje dodatkowe 
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt mailowy do 

12 stycznia 2017 r. Uczestnicy otrzymają potwierdzenia uczestnictwa 

Organizator Joanna Orda, jorda@wckp.lodz.pl 

 

299.  

Temat Audyt kompetencyjny 

Adresaci kierownicy kształcenia praktycznego i nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
marzec – maj 2017 r. 

Treści 

 Definiowanie kompetencji zawodowych 

 Szkolne systemy kształcenia zawodowego 

 Procesy walidacji i potwierdzania kwalifikacji 

 Analiza potrzeb i możliwości współpracy z pracownikami HR 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Osoby zainteresowane proszone są 

o kontakt mailowy 

Organizator Joanna Orda, jorda@wckp.lodz.pl 

 

300.  

Temat Prezentacja stanowisk dydaktycznych na potrzeby edukacji zawodowej 

Adresaci 
dyrektorzy, kierownicy kształcenia praktycznego i nauczyciele szkół 

zawodowych, przedstawiciele rynku pracy, pracodawcy 

Rodzaj formy prezentacje dydaktyczne 

mailto:jorda@wckp.lodz.pl
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Liczba godzin 5 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Prezentacja oferty szkoleniowej i stanowisk dydaktycznych 

 Analiza potrzeb i możliwości współpracy w zakresie wdrażania innowacyjnych 

produktów i rozwiązań dla doposażenia pracowni 

Informacje dodatkowe 
Osoby zainteresowane przesyłaniem informacji o organizowanych prezentacjach 

proszone są o kontakt mailowy. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 

Organizator Joanna Orda, jorda@wckp.lodz.pl 

 

301.  

Temat 
E-portfolio jako metoda kształcenia wspierająca zaangażowanie i motywację 

uczniów do osiągania wyznaczonych celów 

Adresaci dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne, konsultacje grupowe 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. – marzec 2017 r. 

Treści 

 Rodzaje portfolio 

 Struktura portfolio 

 Planowanie najważniejszych składowych e-portfolio zgodnie z jego celem 

 Planowanie przygotowania e-portfolio 

 Narzędzia i zasoby sieciowe do tworzenia e-portfolio 

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 

 

302.  

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 20 

Planowany termin 

realizacji 
styczeń 2017 r. – kwiecień 2017 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 
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303.  

Temat Kształcenie ustawiczne w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Adresaci dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy seminarium, konsultacje grupowe 

Liczba godzin 18 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. – marzec 2017 r. 

Treści 
 Struktura Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 Nowy system kwalifikacji w Polsce 

Informacje dodatkowe 

Zorganizowanie form będzie realizowane we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa 

Zawodowego. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Zostanie zorganizowany 

całoroczny Punkt Konsultacyjny 

Organizator Maria Michalak, maja.michalak@interia.pl, 600-051-020 

 

304.  

Temat Pakiety edukacyjne jako materiały wspomagające proces uczenia się 

Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne, konsultacje grupowe 

Liczba godzin 15 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – luty 2017 r. 

Treści 

 Analiza podstawy programowej kształcenia w zawodzie 

 Pakiety edukacyjne jako materiały wspomagające proces uczenia się 

 Projektowanie scenariusza zajęć dydaktycznych 

 Projektowanie materiałów wspomagających proces kształcenia zawodowego 

uczącego się 

Informacje dodatkowe 

Zajęcia będą prowadzone zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami szkół lub 

organizatorów kursów. Wypracowane materiały dydaktyczne zostaną 

upowszechnione 

Organizator Maria Michalak, maja.michalak@interia.pl, 600-051-020 

 

305.  

Temat 
Innowacyjna branża odzieżowo-tekstylna – upowszechnianie informacji 

o branży we współpracy z pracodawcami 

Adresaci 
dyrektorzy gimnazjów, nauczyciele gimnazjów, doradcy zawodowi, nauczyciele 

szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy 

wycieczki do nowoczesnych firm branży odzieżowo-tekstylnej, seminarium, 

konsultacje grupowe, spotkania zespołu metodycznego, opracowanie materiałów 

promujących działania zespołu metodycznego 

Liczba godzin 25 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – marzec 2017 r. 
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Treści 
 Nowoczesne technologie odzieżowo-tekstylne w firmach regionu łódzkiego 

 Przemysł mody w Polsce 

Informacje dodatkowe 

Projekt będzie realizowany we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Zawodowego, 

pracodawcami branży odzieżowo-tekstylnej, Wydziałem Technologii i Wzornictwa 

Tekstyliów PŁ, SWP 

Organizator Maria Michalak, maja.michalak@interia.pl, 600-051-020 

 

306.  

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 12 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. – maj 2017 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 

 

307.  

Temat Techniki rękodzieła artystycznego. Upowszechnianie technik rękodzieła 

Adresaci 
dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, 

uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy 
warsztaty metodyczne, konsultacje grupowe, konferencja, spotkania zespołu 

metodycznego, wystawa prac uczniów 

Liczba godzin 25 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – maj 2017 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 
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308.  

Temat Metodyka kształcenia dorosłych 

Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Podstawowe pojęcia andragogiki 

 Organizacja procesu dydaktycznego w kształceniu osób dorosłych 

 Metody pracy z osobami dorosłymi 

 Ewaluacja procesu dydaktycznego 

Informacje dodatkowe Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o kontakt mailowy 

Organizator Maria Stompel, mstompel@gmail.com 

 

309.  

Temat Nowoczesna szkoła – nowoczesny nauczyciel 

Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy zespół metodyczny 

Liczba godzin 10 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Popularyzowanie nowych idei pedagogicznych 

 Wdrażanie do praktyki szkolnej metod zorientowanych na podmiotowość 

uczących się 

Informacje dodatkowe 
Członkowie Zespołu dzielą się doświadczeniami i doskonalą kompetencje 

metodyczne. Osoby chętne do pracy w Zespole proszone są o kontakt mailowy 

Organizator Maria Stompel, mstompel@gmail.com 

 

310.  

Temat Uczymy się uczyć – nowoczesne metody i środki dydaktyczne 

Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Organizowanie procesu dydaktycznego w sposób sprzyjający uczeniu się 

 Metody i techniki aktywizacji uczniów 

 Elementy oceniania kształtującego 

 Techniki coachingowe w dydaktyce 

 Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela 

Informacje dodatkowe Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o kontakt mailowy 

Organizator Maria Stompel, mstompel@gmail.com 
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311.  

Temat Zdania nauczyciela w organizacji procesu uczenia się 

Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin według potrzeb 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści Metodyka kształcenia zawodowego 

Informacje dodatkowe 
Terminy oraz szczegółowa tematyka konsultacji zostanie dostosowana do potrzeb 

zgłaszanych drogą mailową przez zainteresowanych nauczycieli 

Organizator Maria Stompel, mstompel@gmail.com 

 

312.  

Temat Konkurs zawodowy z podstaw elektrotechniki – Szkolna Liga Elektryki 

Adresaci uczniowie szkół województwa łódzkiego 

Rodzaj formy konkurs 

Liczba godzin według potrzeb 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 
Konkurs z podstaw elektrotechniki obejmujący zagadnienia teoretyczne 

i umiejętności praktyczne z zakresu elektrotechniki 

Informacje dodatkowe 

Konkurs pod patronatem honorowym Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich. Termin zgłoszenia szkoły do konkursu: 31 października 2016 r. 

Nauczyciele zainteresowani zgłoszeniem szkoły do konkursu proszeni są 

o kontakt mailowy 

Organizator Maria Stompel, mstompel@gmail.com 

 

313.  

Temat Programowanie i eksploatacja napędowych układów elektrycznych 

Adresaci nauczyciele szkół zawodowych branży mechatronicznej i elektrycznej 

Rodzaj formy kurs doskonalący, konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Montaż i uruchamianie układów napędowych silnika indukcyjnego (trójkąt, 

gwiazda) 

 Programowanie i uruchamianie układów napędowych silników krokowych 

 Programowanie i uruchamianie układów napędów liniowych 

Informacje dodatkowe 
Opracowane scenariusze zostaną wykorzystane w procesie kształcenia 

mechatronicznego 

Organizator Ryszard Zankowski, rzankowski@wckp.lodz.pl 
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314.  

Temat 
Organizowanie zajęć modelowych w zakresie edukacji mechatronicznej 

w ramach „szkoły ćwiczeń” 

Adresaci nauczyciele szkół zawodowych branży mechatronicznej 

Rodzaj formy lekcje modelowe, konsultacje grupowe i indywidualne 

Liczba godzin 15 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Programowanie sterowników PLC 

 Programowanie robotów Mitsubishi 

 Uruchamianie układów regulacji ciągłej 

Informacje dodatkowe 
Opracowane scenariusze zostaną wykorzystane w procesie kształcenia 

mechatronicznego 

Organizator Ryszard Zankowski, rzankowski@wckp.lodz.pl 

 

315.  

Temat 
Projektowanie materiałów dydaktycznych wspierających pracę nauczyciela 

kształcenia mechatronicznego 

Adresaci nauczyciele szkół zawodowych branży mechatronicznej 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 30 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Egzamin zawodowy z mechatroniki 

 Budowa zestawu egzaminacyjnego z mechatroniki 

 Konstruowanie testów pisemnych z mechatroniki 

 Konstruowanie testów praktycznych z mechatroniki 

Informacje dodatkowe 
Opracowane scenariusze zostaną wykorzystane w procesie kształcenia 

mechatronicznego 

Organizator Ryszard Zankowski, rzankowski@wckp.lodz.pl 

 

316.  

Temat 
Doskonalenie umiejętności nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych 

i gimnazjów w zakresie kompetencji społecznych 

Adresaci nauczyciele, dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 40 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017 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, zaświadczenia o uczestnictwie 

Organizator Wanda Chyrczakowska, wandachyrczakowska@gmail.com, 503-059-378 
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317.  

Temat Nawyki skutecznego działania 

Adresaci nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 10 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień – grudzień 2016 r. 

Treści 

 Uniwersalne prawa wszechświata 

 Zasady zarządzania sobą 

 Przyczyny chorób i nieszczęśliwych wypadków 

 Jak być zdrowym, szczęśliwym i skutecznym? 

Informacje dodatkowe Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów 

Organizator Wanda Chyrczakowska, wandachyrczakowska@gmail.com, 503-059-378 

 

318.  

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 2016 r. – marzec 2017 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 

 

319.  

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji mechatronicznych – kwalifikacja E.03. 

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 

Adresaci pracownicy firm, inni dorośli (warunek – ukończone 18 lat) 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 640/grupę 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – luty 2018 r. 

Treści 

 Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych 

 Montaż elementów, podzespołów oraz zespołów pneumatycznych 

i hydraulicznych 

 Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych 

Informacje dodatkowe 

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 
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320.  

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji – kwalifikacja T.6. Sporządzanie potraw 

i napojów 

Adresaci pracownicy firm, inni dorośli 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 410/grupę 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – maj 2017 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 

 

321.  

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji – kwalifikacja T.15. Organizacja 

żywienia i usług gastronomicznych 

Adresaci pracownicy firm, inni dorośli 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 205/grupę 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – marzec 2017 r. 

Treści 

 Planowanie i ocena żywienia 

 Organizowanie produkcji gastronomicznej 

 Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych 

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 

 

322.  

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji – kwalifikacja A.54. Przygotowanie 

materiałów graficznych do procesu drukowania 

Adresaci pracownicy firm, inni dorośli 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 436/grupę 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – grudzień 2017 r. 

Treści 
 Opracowywanie publikacji 

 Przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania 
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Informacje dodatkowe 

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 

 

323.  

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji – kwalifikacja B.18. Wykonywanie robót 

murarskich i tynkarskich 

Adresaci pracownicy firm, inni dorośli 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 670/grupę 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – marzec 2018 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 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 

 

324.  

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji – kwalifikacja B.12. Wykonywanie robót 

dekarskich 

Adresaci pracownicy firm, inni dorośli 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 715/grupę 

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 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 

 

325.  

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji – kwalifikacja B.21. Montaż urządzeń 

i systemów energetyki odnawialnej 

Adresaci pracownicy firm, inni dorośli 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 632/grupę 
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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 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 
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BHP I ERGONOMIA 

326.  

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 i 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 
Koszt – 35 zł. Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia zgodne z rozp. MGiP, 

materiały w formie ksero 

Organizator 
Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 42 617-04-30, 509-739-904 

Izabela Rosiak, izabelarosiak@tlen.pl, 512-146-120 

 

327.  

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 18 

Planowany termin 

realizacji 
ustalony na podstawie zamówień lub zgłoszeń na bieżąco 

Treści 

 Zasady i przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w szkole i 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 
Koszt udziału – 160 zł. Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia zgodne z rozp. MGiP, 

materiały w formie elektronicznej. Opracują karty ryzyka dla stanowiska pracy 

Organizator Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 42 617-04-30, 509-739-904 

 

328.  

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 

10 
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Planowany termin 

realizacji 
ustalony na podstawie zamówień lub zgłoszeń na bieżąco 

Treści 

 Zasady i przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w szkole i 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 
Koszt udziału – 30 zł. Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia zgodne z rozp. 

MGiP, wsparcie w postaci materiałów edukacyjnych w formie ksero 

Organizator 
Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 42 617-04-30, 509-739-904 

Izabela Rosiak, izabelarosiak@tlen.pl, 512-146-120 

 

329.  

Temat 
Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku pracy w szkole/placówce. 

Szkolenie wstępne – instruktaż stanowiskowy 

Adresaci pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek 

Rodzaj formy kurs BHP w formie instruktażu na stanowisku pracy 

Liczba godzin 8 

Planowany termin 

realizacji 
ustalony na podstawie zamówień lub zgłoszeń na bieżąco 

Treści 

 Zasady i przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w szkole i 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 
Koszt udziału – 30 zł. Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia zgodne z rozp. 

MGiP, wsparcie w postaci materiałów edukacyjnych w formie ksero 

Organizator 
Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 42 617-04-30, 509-739-904 

Izabela Rosiak, izabelarosiak@tlen.pl, 512-146-120 

 

330.  

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 lutego 2017 r. 

Treści 

 Zasady i przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w szkole i 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 

Koszt udziału – 300 zł. Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia zgodne z rozp. 

MGiP, materiały w formie elektronicznej. Opracują karty ryzyka dla stanowiska 

pracy oraz dokumentację wypadku przy pracy i wypadku ucznia 

Organizator Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 42 617-04-30, 509-739-904 

mailto:zanglart@poczta.onet.pl
mailto:izabelarosiak@tlen.pl
mailto:zanglart@poczta.onet.pl
mailto:izabelarosiak@tlen.pl
mailto:zanglart@poczta.onet.pl
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331.  

Temat 
Edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjum, wykorzystanie narzędzi ICT 

w pracy dydaktycznej 

Adresaci nauczyciele EdB z gimnazjów i liceów 

Rodzaj formy konferencja metodyczna 

Liczba godzin 5 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. 

Treści Prezentacje metod i wskazówek metodycznych prowadzenia zajęć 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia, wsparcie dydaktyczne w postaci 

materiałów edukacyjnych w formie ksero 

Organizator Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 42 617-04-30, 509-739-904 

 

332.  

Temat 
Edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjum, metody aktywizujące myślenie 

twórcze uczących się 

Adresaci nauczyciele gimnazjów i liceów 

Rodzaj formy seminaria 

Liczba godzin 5 

Planowany termin 

realizacji 
raz/kwartał 

Treści 

Prezentacje metod i wskazówek metodycznych prowadzenia zajęć 

(metody synektyczne, metoda metaplanu, metoda analizy i wprowadzania 

zmiany, symulacja dydaktyczna, gry dydaktyczne) 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia, wsparcie w postaci materiałów 

edukacyjnych w formie ksero 

Organizator Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 42 617-04-30, 509-739-904 

 

333.  

Temat 
Bezpieczeństwo narodowe jako stan ochrony przed wszelkimi zagrożeniami 

militarnymi i niemilitarnymi 

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 
 Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne 

 Jak organizować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi? 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 

Organizator Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 42 617-04-30, 509-739-904 
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334.  

Temat Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 

Adresaci 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 
Koszt udziału – 900 zł/grupa do 16 osób. Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia, 

wsparcie w postaci materiałów edukacyjnych w formie konspektu 

Organizator Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 42 617-04-30, 509-739-904 

 

335.  

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 2016 r. i II kwartał 2017 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 
Koszt udziału – 150 zł. Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia, wsparcie 

w postaci materiałów edukacyjnych w formie konspektu/ksero 

Organizator 
Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 42 617-04-30, 509-739-904 

Izabela Rosiak, izabelarosiak@tlen.pl, 512-146-120 

 

336.  

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 grupa 8 –16-osobowa 

Organizator 
Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 42 617-04-30, 509-739-904 

Izabela Rosiak, izabelarosiak@tlen.pl, 512-146-120 

 

mailto:zanglart@poczta.onet.pl
mailto:zanglart@poczta.onet.pl
mailto:izabelarosiak@tlen.pl
mailto:zanglart@poczta.onet.pl
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337.  

Temat 
Identyfikowanie zagrożeń w środowisku pracy (wybrana branża przemysłu). 

Bezpieczne zachowania w obliczu występowania zagrożenia 

Adresaci uczniowie szkół zawodowych 

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 

 Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 

Informacje dodatkowe grupa 8 –16-osobowa  

Organizator 
Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 42 617-04-30, 509-739-904 

Izabela Rosiak, izabelarosiak@tlen.pl, 512-146-120 

 

338.  

Temat Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

Adresaci uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty z uczniami 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
ustalony na podstawie zamówień lub zgłoszeń na bieżąco 

Treści 
 Ogólne zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

 Znaki bezpieczeństwa 

Informacje dodatkowe grupa 8 –16-osobowa 

Organizator 
Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 42 617-04-30, 509-739-904 

Izabela Rosiak, izabelarosiak@tlen.pl, 512-146-120 

 

339.  

Temat 
Zarządzanie BHP, edukacja BHP, edukacja dla bezpieczeństwa, metodyka 

pracy służb BHP, analiza i ocena zagrożeń, zarządzanie ryzykiem zawodowym, 

wymagania i przepisy BHP 

Adresaci pracownicy i kadra pedagogiczna szkół i placówek 

Rodzaj formy konsultacje indywidualne i grupowe 

Liczba godzin 2-6 

Planowany termin 

realizacji 
według potrzeb 

Treści 
Szczegółowe treści określają uczestnicy konsultacji na podstawie konkretnych 

zdarzeń i problemów z zakresu tematycznego konsultacji 

Informacje dodatkowe Miejsce konsultacji – Franciszkańska 137, pok. 16 (parter) 

Organizator 
Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 42 617-04-30, 509-739-904 

Izabela Rosiak, izabelarosiak@tlen.pl, 512-146-120  

 

 

mailto:zanglart@poczta.onet.pl
mailto:izabelarosiak@tlen.pl
mailto:zanglart@poczta.onet.pl
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135 

340.  

Temat Międzyszkolny konkurs Praca nie szkodzi 

Adresaci uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konkurs 

Liczba godzin według potrzeb 

Planowany termin 

realizacji 
I kwartał – II kwartał 2017 r. 

Treści Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań w środowisku pracy 

Organizator 
Zdzisław Anglart, zanglart@poczta.onet.pl, 42 617-04-30, 509-739-904 

Izabela Rosiak, izabelarosiak@tlen.pl, 512-146-120 
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EDUKACJA EKOLOGICZNA 

341.  

Temat Szkoła ćwiczeń w zakresie edukacji ekologicznej i chemii spożywczej 

Adresaci 
nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 32 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Wykorzystanie metody eksperymentu w edukacji formalnej i pozaformalnej 

z zastosowaniem nowoczesnych technologii i modeli oraz przyrządów 

pomiarowych w zakresie ekologii i ochrony środowiska 

 Wyznaczanie uczniom zadania lub problemu do rozwiązania, 

z wykorzystaniem dostępnych modeli i przyrządów pomiarowych  

 Przeprowadzenie uporządkowanych działań uczniów służących rozwiązaniu 

problemu lub zadania 

 Podsumowanie zajęć ze wskazaniem uzyskanych efektów kształcenia 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych wdrażaniem nowych 

metod kształcenia 

Organizator Dorota Zielińska, dzielinska@wckp.lodz.pl 

 

342.  

Temat Edukacja ekologiczna w praktyce szkolnej 

Adresaci nauczyciele i uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy prezentacje dydaktyczne 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Modelowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ochronie 

środowiska i zdrowia człowieka  

 Wyznaczanie uczniom zadania lub problemu do rozwiązania, z wykorzystaniem 

dostępnych modeli i aparatury badawczej w warunkach laboratoryjnych 

i plenerowych 

 Przeprowadzenie uporządkowanych działań uczniów, służących rozwiązaniu 

problemu lub zadania 

 Wskazanie korzyści ze stosowania nowoczesnych technologii oraz efektów 

kształcenia z wykorzystaniem eksperymentów laboratoryjnych 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem 

metody eksperymentu w zajęciach z uczniami 

Organizator Dorota Zielińska, dzielinska@wckp.lodz.pl 

 

  

11 
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343.  

Temat 
Projektowanie działań zespołów metodycznych nauczycieli w Pracowni 

Edukacji Ekologicznej w roku szkolnym 2016/2017 

Adresaci 
nauczyciele z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczący przedmiotów 

przyrodniczych i prowadzący edukację ekologiczną 

Rodzaj formy spotkanie zespołu metodycznego 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. 

Treści 

 Oferta doskonalenia, potrzeby nauczycieli  

 Propozycja pozalekcyjnych zajęć z uczniami w zakresie ekologii – opracowanie 

terminarza i zakresu prac spotkań zespołów metodycznych 

Informacje dodatkowe Możliwość dokonania zapisu na zajęcia w ustalonym terminie 

Organizator Dorota Zielińska, dzielinska@wckp.lodz.pl 

 

344.  

Temat 

Projektowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby prowadzenia zajęć 

laboratoryjnych i utrwalania wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie 

ekologii, ochrony środowiska i chemii spożywczej 

Adresaci nauczyciele gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

Opracowanie materiałów dydaktycznych, kart pracy, instrukcji do prowadzenia 

zajęć z wykorzystaniem modeli i pomocy dydaktycznych, służących edukacji 

ekologicznej (badań gleby, badań wody, badań żywności i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii) 

Informacje dodatkowe 

Opracowane materiały będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć laboratoryjnych 

o tematyce ekologicznej. Wypracowane prezentacje multimedialne będą 

umieszczane na stronie internetowej Pracowni Edukacji Ekologicznej 

Organizator Dorota Zielińska, dzielinska@wckp.lodz.pl 

 

345.  

Temat Energooszczędne i nowoczesne budownictwo 

Adresaci nauczyciele gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy seminarium 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
październik – grudzień 2016 r. 

Treści 

 Prezentowanie nowych technologii stosowanych w budownictwie 

 Przepisy prawa w zakresie budownictwa energooszczędnego i pasywnego  

 Przedstawienie dobrych praktyk w edukacji, w zakresie upowszechniania 

wiedzy i kształtowania umiejętności o możliwościach wykorzystania 

proekologicznych i nowoczesnych technologii w budownictwie 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 

Organizator Dorota Zielińska, dzielinska@wckp.lodz.pl 

mailto:dzielinska@wckp.lodz.pl
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346.  

Temat Wykorzystanie eksperymentu podczas badań odnawialnych źródeł energii  

Adresaci nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – marzec 2017 r. 

Treści 

 Prezentowanie i stosowanie modeli nowych technologii w zakresie OZE 

w produkcji i wykorzystaniu energii elektrycznej 

 Projektowanie ćwiczeń, materiałów dydaktycznych, kart pracy na potrzeby 

prowadzenia zajęć laboratoryjnych z wykorzystaniem modeli OZE 

 Weryfikowanie wypracowanych materiałów pod kątem spójności 

z zaplanowanymi eksperymentami 

Informacje dodatkowe 
Wypracowane materiały będą pomocne zarówno nauczycielom, jak i uczniom 

przy wykonywaniu eksperymentów z zastosowaniem modeli OZE 

Organizator Dorota Zielińska, dzielinska@wckp.lodz.pl 
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DORADZTWO ZAWODOWE 

347.  

Temat Łódzki System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – koordynacja działań 

Adresaci uczniowie Publicznych Gimnazjów nr: 5, 29, 31, 32, 33, 34, 36 

Rodzaj formy konsultacje grupowe dla uczniów 

Liczba godzin 1000 

Planowany termin 

realizacji 
w każdym miesiącu roku szkolnego 2016/2017 

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 rynku pracy 

 Konstruowanie Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego 

Informacje dodatkowe Współpraca z liderami WSDEZ i planowanie zajęć na terenie podopiecznych szkół 

Organizator 

Anna Zientalska, annazientalska@wp.pl – Publiczne Gimnazja nr: 3, 7, 16, 38, 44, 46 

Małgorzata Bartosiak, gobart2@op.pl – Publiczne Gimnazja nr: 20, 21, 22, 28, 47 

oraz XXVI LO, ZSP nr 19 i ZSG 

Małgorzata Redlicka, m.redlicka@op.pl – Publiczne Gimnazja nr: 8, 12, 14, 17, 

18, 19 oraz ZSP nr 22, Zespół Szkół Rzemiosła 

Ewa Koper, ewa.koper5@wp.pl – Publiczne Gimnazja nr: 5, 29, 31, 32, 33, 34, 36 

oraz ZSP nr 9, ZST-I, XXI LO, XXXII LO 

Emilia Gralewska, e_gralewska@onet.pl – Publiczne Gimnazjum nr 35 oraz ZSPS, 

ZSETH, XLVII LO, XXIX LO 

Agnieszka Bugajska, agnieszka.bugajska@o2.pl – Publiczne Gimnazja nr: 37, 39, 

41, 43 

Dorota Świt, dorotaswit@gmail.com – Publiczne Gimnazja nr: 1, 2, 30, 40, ZSO nr 4, 

ZSP nr 2, ZSP nr 13, XLIV LO 

Arkadiusz Trzuskowski, atrzuskowski@interia.pl – licea ogólnokształcące w Łodzi 

 

348.  

Temat Doradztwo edukacyjno-zawodowe w roku szkolnym 2016/2017 

Adresaci 
dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, liderzy 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w planowaniu zatrudnienia 

 Upowszechnianie oferty szkół zawodowych 

 Organizacja wewnątrzszkolnego systemu orientacji, doradztwa 

edukacyjno-zawodowego 

 Dobre praktyki w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego 

12 
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Informacje dodatkowe Zgłoszenia na adres mailowy 

Organizator Małgorzata Sienna, msienna@poczta.fm 

 

349.  

Temat Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świadomym planowaniu kariery 

Adresaci uczniowie łódzkich szkół 

Rodzaj formy konsultacje grupowe z uczniami 

Liczba godzin 4  

Planowany termin 

realizacji 
w każdym miesiącu od października 2016 r. do czerwca 2017 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 na adres mailowy. W przypadku zainteresowania będą organizowane 

konsultacje indywidualne, konsultacje grupowe, informacje będą umieszczone 

w informatorach miesięcznych 

Organizator Małgorzata Sienna, msienna@poczta.fm 

 

350.  

Temat Polski System Kwalifikacji 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele 

Rodzaj formy seminarium 

Liczba godzin 5 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. 

Treści 

 Kwalifikacje rynkowe 

 Polska Rama Kwalifikacji 

 Opisy kwalifikacji zawodowych 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na adres mailowy 

Organizator Małgorzata Sienna, msienna@poczta.fm 

 

351.  

Temat Punkt Konsultacyjny Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele 

Rodzaj formy konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 30 

Planowany termin 

realizacji 
w każdym miesiącu od października 2016 r. do maja 2017 r. 

Treści Zintegrowany System Kwalifikacji 
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Informacje dodatkowe 

W przypadku zainteresowania tematyką zostaną zorganizowane konsultacje 

grupowe. Systematycznie będą organizowane spotkania zespołu metodycznego. 

Zgłoszenia na adres mailowy  

Organizator Małgorzata Sienna, msienna@poczta.fm 

 

352.  

Temat Zawodoznawstwo w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej 

Adresaci 
dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, liderzy wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa edukacyjno-zawodowego, uczniowie łódzkich szkół 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
marzec – czerwiec 2017 r. 

Treści 
 Dobre praktyki doradztwa edukacyjno-zawodowego 

 Pracodawcy na rzecz doradztwa zawodowego 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na adres mailowy 

Organizator Małgorzata Sienna, msienna@poczta.fm 

 

353.  

Temat Doradztwo edukacyjno-zawodowe on-line 

Adresaci 
liderzy wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 6 

Planowany termin 

realizacji 
listopad, grudzień 2016 r., styczeń, luty 2017 r. 

Treści 
 Wzbogacanie warsztatu pracy doradcy zawodowego 

 Baza informacyjna dla celów doradztwa zawodowego 

Informacje dodatkowe 
Zgłoszenia na adres mailowy. W przypadku zainteresowania będą zorganizowane 

konsultacje grupowe i indywidualne 

Organizator Małgorzata Sienna, msienna@poczta.fm 

 

354.  

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 30 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Nauczyciel – coach 

 Stosowanie technik coachingowych w edukacji 

 Stosowanie technik coachingowych w pracy doradcy zawodowego 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na adres mailowy 

Organizator Małgorzata Sienna, msienna@poczta.fm 
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355.  

Temat Tutoring jako metoda pracy z nauczycielami 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych i gimnazjów 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 15 

Planowany termin 

realizacji 
marzec – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Tutoring skuteczną metodą w procesie rozpoznawania wewnętrznego 

potencjału uczniów 

 Rola nauczyciela – tutora w motywowania uczniów do samodzielnej pracy 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na adres mailowy 

Organizator Małgorzata Sienna, msienna@poczta.fm 

 

356.  

Temat Upowszechnienie oferty szkół zawodowych 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych i gimnazjów 

Rodzaj formy konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 15 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r., kwiecień 2017 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 na adres mailowy 

Organizator Małgorzata Sienna, msienna@poczta.fm 

 

357.  

Temat Organizacja procesów edukacji pozaformalnej 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele kształcenia zawodowego, ŁSSE – Łódzki Klaster Edukacyjny 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień – grudzień 2016 r., marzec – kwiecień 2017 r. 

Treści Prace nad tworzeniem procesów edukacji pozaformalnej 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na adres mailowy 

Organizator Małgorzata Sienna, msienna@poczta.fm 

 

358.  

Temat Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka 

Adresaci rodzice uczniów łódzkich gimnazjów 

Rodzaj formy konsultacje grupowe dla rodziców 

Liczba godzin 100 

Planowany termin 

realizacji 
w każdym miesiącu roku szkolnego 2016/2017 
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Treści 

Przygotowanie rodziców do wspierania dziecka w wyborze dalszej ścieżki 

kształcenia:  

 System kształcenia 

 Wybór ścieżki edukacyjnej po gimnazjum 

 Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wyboru szkoły i zawodu 

 Różne możliwości potwierdzania kwalifikacji zawodowych 

 Branże rozwojowe w województwie łódzkim – prognozy rynku pracy 

Informacje dodatkowe Realizacja konsultacji grupowych dla rodziców na terenie gimnazjów 

Organizator 

Anna Zientalska, annazientalska@wp.pl – Publiczne Gimnazja nr: 3, 7, 16, 38, 44, 46 

Małgorzata Bartosiak, gobart2@op.pl – Publiczne Gimnazja nr: 20, 21, 22, 28, 47  

Małgorzata Redlicka, m.redlicka@op.pl – Publiczne Gimnazja nr: 8, 12, 14, 17, 18, 19  

Ewa Koper, ewa.koper5@wp.pl – Publiczne Gimnazja nr: 5, 29, 31, 32, 33, 34, 36  

Emilia Gralewska, e_gralewska@onet.pl – Publiczne Gimnazjum nr 35 

Agnieszka Bugajska, agnieszka.bugajska@o2.pl – Publiczne Gimnazja nr: 37, 39, 

41, 43 

Dorota Świt, dorotaswit@gmail.com – Publiczne Gimnazja nr: 1, 2, 11, 30, 40 

 

359.  

Temat Doradztwo edukacyjno-zawodowe w gimnazjum 

Adresaci 
nauczyciele i liderzy wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno- 

-zawodowego 

Rodzaj formy lekcje modelowe 

Liczba godzin 30 

Planowany termin 

realizacji 
w każdym miesiącu roku szkolnego 2016/2017 

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 – Publiczne Gimnazja nr: 3, 7, 16, 38, 44, 46 

Małgorzata Bartosiak, gobart2@op.pl – Publiczne Gimnazja nr: 20, 21, 22, 28, 47 

oraz XXVI LO, ZSP nr 19 i ZSG 

Małgorzata Redlicka, m.redlicka@op.pl – Publiczne Gimnazja nr: 8, 12, 14, 17, 18, 19 

oraz ZSP nr 22, Zespołu Szkół Rzemiosła 

Ewa Koper, ewa.koper5@wp.pl – Publiczne Gimnazja nr: 5, 29, 31, 32, 33, 34, 36 

oraz ZSP nr 9, ZST-I, XXI LO, XXXII LO 

 

360.  

Temat 
Wzorcowe działania systemowe szkół z zakresu doradztwa edukacyjno- 

-zawodowego 

Adresaci 
nauczyciele i liderzy wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno- 

-zawodowego, doradcy zawodowi 

Rodzaj formy spotkania zespołów metodycznych 

Liczba godzin 10 

Planowany termin 

realizacji 
w każdym miesiącu roku szkolnego 2016/2017 

mailto:annazientalska@wp.pl
mailto:gobart2@op.pl
mailto:m.redlicka@op.pl
mailto:ewa.koper5@wp.pl
mailto:e_gralewska@onet.pl
mailto:agnieszka.bugajska@o2.pl
mailto:dorotaswit@gmail.com
mailto:gobart2@op.pl
mailto:m.redlicka@op.pl
mailto:ewa.koper5@wp.pl
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Treści 

 Wprowadzanie w szkołach innowacyjnych rozwiązań z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego 

 Wymiana doświadczeń związanych z efektywnością inicjatyw podejmowanych 

w ramach działań systemowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego 

w szkołach 

 Wzbogacanie bazy edukacyjno-zawodowej szkół 

 Strategia gromadzenia, opracowania i selekcjonowania materiałów informacyjnych 

zgodnie z typem szkoły i poziomem kształcenia 

 Certyfikowanie wzorcowych działań szkół 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia indywidualne 

Organizator Anna Zientalska, annazientalska@wp.pl 

 

361.  

Temat Świadome planowanie dalszej ścieżki kształcenia – badania ankietowe 

Adresaci 

członkowie Zespołu Zadaniowego ds. Badań Ankietowych dotyczących 

świadomego planowania dalszej ścieżki kształcenia uczniów gimnazjów oraz 

diagnozy potrzeb rodziców uczniów gimnazjów (klas programowo najwyższych)  

Rodzaj formy spotkania zespołów metodycznych 

Liczba godzin 16 

Planowany termin 

realizacji 
w każdym miesiącu roku szkolnego 2016/2017 

Treści 

 Opracowanie kwestionariusza ankietowego dla uczniów klas III gimnazjów 

 Przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących czynników wyboru szkoły 

– zewnętrznych i wewnętrznych 

Informacje dodatkowe 
W przypadku zainteresowania będą organizowane zajęcia, informacje zostaną 

zamieszczone w informatorze miesięcznym 

Organizator Ewa Koper, ewa.koper5@ wp.pl, 506-382-985 

 

362.  

Temat 
Świat zawodów na wesoło – mechatronik – czy znam ten zawód? 

Ćwiczenia praktyczne w ROEM 

Adresaci uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów 

Rodzaj formy konsultacje grupowe dla uczniów 

Liczba godzin 2 godz./jedno spotkanie 

Planowany termin 

realizacji 
w każdym miesiącu roku szkolnego 2016/2017 

Treści 

Poznanie zawodów mechatronicznych. Dzieci aktywnie uczestniczą 

w warsztatach w Laboratorium Robotyki i Laboratoriach Mechatronicznych, 

wykonując ćwiczenia przygotowane dla danej grupy wiekowej 

Informacje dodatkowe Termin ustalany indywidualnie 

Organizator Dorota Świt, dorotaswit@gmail.com, 42 678-33-78 wew. 101 

 

  

mailto:annazientalska@wp.pl
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363.  

Temat Świat zawodów na wesoło 

Adresaci uczniowie szkół podstawowych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe dla uczniów 

Liczba godzin do uzgodnienia 

Planowany termin 

realizacji 
w każdym miesiącu roku szkolnego 2016/2017 

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 

 

364.  

Temat Dzień Przedsiębiorczości i Ogólnopolski Tydzień Kariery 

Adresaci nauczyciele, doradcy zawodowi, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 8 

Planowany termin 

realizacji 
w każdym miesiącu roku szkolnego 2016/2017 

Treści 

 Świadome podejmowanie decyzji z zakresu orientacji i poradnictwa 

zawodowego 

 Warsztaty, konsultacje 

 Opracowanie regulaminu i przeprowadzenie konkursu XI Dzień 

Przedsiębiorczości w XXVI LO 

Informacje dodatkowe Spotkania (także konsultacje indywidualne) według potrzeb klientów 

Organizator Małgorzata Bartosiak, gobart2@op.pl 

 

365.  

Temat Dobre praktyki poradnictwa zawodowego 

Adresaci 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz 

liderzy WSOIPZ 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 9 

Planowany termin 

realizacji 
maj 2017 r. 

Treści 
Prezentacja wyników konkursów: X Konkursu Zawody przyszłości, 

VIII Konkursu O przyszłości marzę teraz i IV Konkursu Ja przedsiębiorca 

Informacje dodatkowe Jest to prezentacja efektów prac zespołów metodycznych 

Organizator Małgorzata Bartosiak, gobart2@op.pl 
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366.  

Temat 
Wdrożenie metody projektów do praktyki edukacyjnej poradnictwa 

zawodowego 

Adresaci 
nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 

uczniowie 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Metody aktywizujące, przygotowujące uczniów do pracy metodą projektów 

 Stworzenie regulaminów konkursów: X Konkurs Zawody przyszłości, 

VIII Konkurs O przyszłości marzę teraz i IV Konkursu Ja Przedsiębiorca 

Informacje dodatkowe Spotkania według potrzeb klientów 

Organizator Małgorzata Bartosiak, gobart2@op.pl 

 

367.  

Temat Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego 

Adresaci nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 10 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – marzec 2017 r. 

Treści Przygotowanie i wsparcie nauczycieli do wdrażania IPSzDZ  

Informacje dodatkowe Spotkania według potrzeb klientów 

Organizator Małgorzata Bartosiak, gobart2@op.pl 

 

368.  

Temat Badanie predyspozycji zawodowych 

Adresaci uczniowie wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy konsultacje indywidualne 

Liczba godzin w zależności od zapotrzebowania 

Planowany termin 

realizacji 
w każdym miesiącu roku szkolnego 2016/2017 

Treści 

Badanie zainteresowań, zdolności, cech osobowości, temperamentu oraz innych 

cech mających wpływ na wybór zawodu przy pomocy testów psychologicznych 

– T-Z, WKP, APIS-P, APIZ-Z, NEO-FFI, FCHZ i inne 

Informacje dodatkowe Uczniowie otrzymują opis wyników badania testem 

Organizator Agnieszka Bugajska, agnieszka.bugajska@o2.pl 
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369.  

Temat 
W czym jestem mistrzem? Analizowanie predyspozycji zawodowych 

uczniów gimnazjum 

Adresaci uczniowie gimnazjów 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin w zależności od zapotrzebowania 

Planowany termin 

realizacji 
w każdym miesiącu roku szkolnego 2016/2017 

Treści 
Analizowanie predyspozycji zawodowych uczących się za pomocą profesjonalnego 

kwestionariusza 

Informacje dodatkowe Zgłoszenie na adres mailowy 

Organizator Agnieszka Bugajska, agnieszka.bugajska@o2.pl 

 

370.  

Temat Jaki jestem? Cechy osobowości a wybór dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej 

Adresaci uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 2 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – marzec 2017 r., w każdym miesiącu 

Treści 

 Badanie cech osobowości za pomocą kwestionariusza 

 Określenie możliwych dróg edukacyjno-zawodowych 

 Określenie zasobów – mocnych stron każdego ucznia 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na adres mailowy lub telefonicznie 

Organizator Emilia Gralewska, e_gralewska@onet.pl, 500-259-669 

 

371.  

Temat Badanie predyspozycji zawodowych 

Adresaci uczniowie gimnazjów 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 2 – 3 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – kwiecień 2017 r., w każdym miesiącu 

Treści 
 Badanie preferencji zawodowych 

 Określenie czynników trafnego wyboru szkoły i zawodu 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na adres mailowy lub telefonicznie 

Organizator Emilia Gralewska, e_gralewska@onet.pl, 500-259-669 

 

372.  

Temat Studia – czy to takie trudne? 

Adresaci uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 2 

Planowany termin 

realizacji 
w każdym miesiącu roku szkolnego 2016/2017 
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Treści 

 Zapoznanie młodzieży z ofertą uczelni wyższych w Łodzi/Polsce 

 Zaprezentowanie podstawowych informacji na temat funkcjonowania uczelni 

wyższych 

 Czym się różni nauka na uczelni od uczenia się w szkole? 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na adres mailowy lub telefonicznie 

Organizator Emilia Gralewska, e_gralewska@onet.pl, 500-259-669  

 

373.  

Temat Edukacja statystyczna 

Adresaci nauczyciele gimnazjów 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego/konferencja 

Liczba godzin 20/5 

Planowany termin 

realizacji 
październik – grudzień 2016 r., luty – czerwiec 2017 r./czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Statystyka w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej  

 Przygotowanie VII Konkursu Statystyka w karierze  

 Konferencja Edukacja statystyczna w gimnazjach 

Informacje dodatkowe Współpraca z Urzędem Statystycznym 

Organizator Małgorzata Redlicka, m.redlicka@op.pl 

 

374.  

Temat Oferta szkół ponadgimnazjalnych zawodowych w roku szkolnym 2016/2017 

Adresaci nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie gimnazjów 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 

Liczba godzin 35 

Planowany termin 

realizacji 
styczeń – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Opracowanie informatora Szkoły ponadgimnazjalne zawodowe w Łodzi. 

Szkolnictwo zawodowe 2016/2017 

 Oferta szkół ponadgimnazjalnych zawodowych 

Organizator Małgorzata Redlicka, m.redlicka@op.pl 

 

375.  

Temat Edukacja filmowa – wsparciem doradztwa zawodowego 

Adresaci 
dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, liderzy 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 30 

Planowany termin 

realizacji 
w każdym miesiącu roku szkolnego 2016/2017 

Treści 
 Zapoznanie z różnorodnością filmów o pracy, zawodach i edukacji zawodowej 

 Sposoby wykorzystywania filmów 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na adres mailowy 

Organizator Arkadiusz Trzuskowski, atrzuskowski@interia.pl 

mailto:m.redlicka@op.pl
mailto:m.redlicka@op.pl
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376.  

Temat Rekrutacja na studia za granicą 

Adresaci 
dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, liderzy 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 30 

Planowany termin 

realizacji 
w każdym miesiącu roku szkolnego 2016/2017 

Treści 

 Zapoznanie z procesem rekrutacji w USA i Wielkiej Brytanii 

 Wybór uczelni, terminy 

 Przygotowanie dokumentów: Personal Statement i in. 

 Egzaminy językowe 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na adres mailowy  

Organizator Arkadiusz Trzuskowski, atrzuskowski@interia.pl 

 

377.  

Temat Ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego nauczycieli 

Adresaci 
dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, liderzy 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego 

Rodzaj formy warsztat metodyczny 

Liczba godzin 2 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. 

Treści 
 Możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli 

 Nauczyciel wobec bezrobocia 

Informacje dodatkowe Zgłoszenia na adres mailowy 

Organizator Arkadiusz Trzuskowski, atrzuskowski@interia.pl 

 

378.  

Temat Orientacja zawodowa w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

Adresaci nauczyciele, uczniowie klas I-III, dzieci w wieku przedszkolnym 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 30 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Świat zawodów – mechatronika w przedszkolu – aktywne uczestnictwo 

w zajęciach w Laboratorium Robotyki i Mechatroniki 

 Rozwijanie zainteresowań zawodowych u dzieci w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym 

Informacje dodatkowe Spotkania według potrzeb klientów 

Organizator Wanda Chyrczakowska, wandachyrczakowska@gmail.com, 503-059-378 

 

 

mailto:wandachyrczakowska@gmail.com
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BADANIA RYNKU PRACY 

379.  

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. 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 kwartał 2017 r. 

Treści 

 Zasady projektowania baz danych tworzonych w środowisku MS Excel  

 Poznanie i praktyczne wykorzystanie funkcji przetwarzania danych w programie 

Microsoft Excel 

 Bazy 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 Excela 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, formuł złożonych i narzędzi 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 funkcjonalności baz danych MS Access oraz tabel danych MS 

Excel w praktyce (na potrzeby nauczycieli i administracji szkolnej). 

Uwaga: Rozpoczęcie zajęć uzależnione jest od zebrania odpowiedniej liczby 

uczestników. Terminy warsztatów będą ustalone po napłynięciu zgłoszeń. 

Każdy uczestnik, który prześle Kartę zgłoszenia zostanie powiadomiony 

o terminie drogą elektroniczną lub telefonicznie 

Organizator 
Jarosław Tokarski, jtokarski@wckp.lodz.pl, 42 678-33-78 wew. 357 

Współpraca – zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji 
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380.  

Temat Upowszechnianie wyników badań i analiz z obszaru monitorowania rynku pracy 

Adresaci 

Przedstawiciele: Urzędu Miasta Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi, Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, samorządów 

terytorialnych. Dyrektorzy i nauczyciele z wszystkich typów szkół, doradcy 

zawodowi, osoby zainteresowane problematyką zmian na rynku pracy, 

przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy i edukacji, partnerzy z którymi ORPdE 

w ŁCDNiKP podpisało porozumienie o współpracy 

Rodzaj formy seminaria, konferencje 

Liczba godzin łącznie ok. 10 godz. 

Planowany termin 

realizacji 
IV kw. 2016 r., II kw. 2017 r. 

Treści 

 Wyniki prowadzonego przez ORPdE we współpracy z Partnerami (Urząd 

Statystyczny w Łodzi, Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody 

LEWIATAN oraz Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem 

Ekonomicznym EEDRI przy Społecznej Akademii Nauk w Łodzi) badania 

dotyczącego rozpoznania potrzeb przemysłu włókienniczo-odzieżowego 

w regionie łódzkim (grudzień 2016 r.) 

 Wyniki prowadzonego przez ORPdE, we współpracy z Łódzką Specjalną 

Strefą Ekonomiczną, badania dotyczącego rozpoznania potrzeb 

przedsiębiorców działających w Strefie (listopad 2016 r.) 

 Działania sieci partnerskiej ORPdE w obszarze monitorowania rynku pracy 

(II kw. 2017 r.) 

Informacje dodatkowe 

 Sytuacja na rynku pracy regionu łódzkiego, oczekiwania pracodawców wobec 

pracowników, zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje, branże rozwojowe – 

w kontekście aktualnych wyników badań Obserwatorium Rynku Pracy dla 

Edukacji ŁCDNiKP 

 Wyniki najnowszych projektów badawczych prowadzonych przez zespół 

Obserwatorium – 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 w Szybkich informacjach 

rozsyłanych 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 

 

381.  

Temat 

Wsparcie wszystkich typów szkół w obszarze monitorowania rynku pracy - 

zapotrzebowanie na kwalifikacje, szczególnie zawodowe, przyszłych 

pracowników 

Adresaci 
dyrektorzy i nauczyciele ze 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 12 września 2016 r. 

http://www.orpde.wckp.lodz.pl/
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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 zgłaszanego zapotrzebowania 

 – telefonicznie i drogą elektroniczną 

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 

382.  

Temat Weekend z technologią informacyjną – edycja jesienna 

Adresaci 
nauczyciele z wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem 

technologii informacyjnej w swojej pracy 

Rodzaj formy warsztaty, sesje plenarne 

Liczba godzin 16 

Planowany termin 

realizacji 
16-17 września 2016 r. 

Treści 

Planowana tematyka warsztatów: 

 Baltie – programowanie nie tylko dla najmłodszych 

 One Note in The Classroom – wykorzystanie technologii chmury do pracy 

z uczniem 

 Programowanie strony internetowej z wykorzystaniem języka HTML, arkuszy 

stylów, skryptów JavaScript i skryptów PHP z wykorzystaniem JTHTML, 

PHP WebPage Editor i FreeJavascript Editor 

 Wykorzystanie programu komputerowego Octave lub Scilab do nauki matematyki 

 Porównanie dostępnych robotów oraz ich zastosowanie w kontekście podstawy 

programowej 

 Ile matematyki w programowaniu? 

 Programowanie w przedmiotach nieinformatycznych 

 Programowanie bez komputera 

 Magiczne bloczki 

 Sekrety elektroniki 

 Programowanie aplikacji okienkowych w C# 

 Programowanie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych 

 Strona internetowa w godzinę z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią 

(CMS) 

 Wykorzystanie Łódzkiej Platformy Edukacyjnej 

 Praca grupowa w chmurze 

 Explain Everything Colaborative Whiteboard 

 Zarządzanie projektami – Timble 

 Gry dydaktyczne – Minecraft, Lightbot 

 Posortuj w (szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej) 

 Mistrzowie kodowania. Programowanie w środowisku Scratch 

 Kodowanie w grach i zabawach bez komputera 

Informacje dodatkowe 

Weekend z technologią informacyjną jest pierwszym etapem działań Ośrodka 

w zakresie wsparcia nauczycieli we wdrażaniu nowej podstawy programowej 

kształcenia informatycznego 

Organizator 
Anna Koludo koludo@wckp.lodz.pl 

Współpraca – pracownicy Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 
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383.  

Temat Weekend z technologią informacyjną – edycja zimowa 

Adresaci 
nauczyciele z wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem 

technologii informacyjnej w swojej pracy 

Rodzaj formy warsztaty, sesje plenarne 

Liczba godzin 16 

Planowany termin 

realizacji 
marzec 2017 r. 

Treści 

Szczegółowa tematyka warsztatów zostanie określona w styczniu 2017 r. 

na podstawie diagnozy potrzeb nauczycieli. Dotyczyć ona będzie: 

 środowisk programowania 

 urządzeń technologii informacyjnej wspierających kształcenie różnych 

przedmiotów 

 aplikacji na urządzenia mobilne 

 platform edukacyjnych 

 tworzenia własnych dydaktycznych materiałów cyfrowych 

Informacje dodatkowe 
Edycja zimowa Weekendu z technologią informacyjną będzie zorganizowana 

jako impreza towarzysząca Łódzkim Targom Edukacyjnym 

Organizator 
Anna Koludo koludo@wckp.lodz.pl 

Współpraca – pracownicy Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 

384.  

Temat Praca z e-podręcznikiem 

Adresaci 
nauczyciele z wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem 

technologii informacyjnej w swojej pracy 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 

listopad 2016 r. – marzec 2017 r. 

cyklicznie – 3 spotkania raz w tygodniu we wtorki w godz. 15.00-18.00 

Treści 

 Sposoby wykorzystania funkcjonalności e-podręcznika 

 Dobór oprogramowania pozwalającego na osiągnięcie, założonych podstawą 

programową, efektów 

 Wykonywanie interaktywnych ćwiczeń 

 Dobór projektów do potrzeby uzyskania zaplanowanych efektów kształcenia 

Informacje dodatkowe 
Koszt udziału – 36 zł. Terminy zostaną uszczegółowione po wpłynięciu 

odpowiedniej liczby kart zgłoszeń 

Organizator 
Anna Koludo koludo@wckp.lodz.pl 

Współpraca – pracownicy Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 

385.  

Temat Programowanie w środowisku Scratch 

Adresaci nauczyciele przedmiotów informatycznych 

Rodzaj formy kurs informatyczny 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – kwiecień 2017 r. (termin po zebraniu grupy) 

mailto:koludo@wckp.lodz.pl
mailto:koludo@wckp.lodz.pl
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Treści 

 Zapoznanie ze środowiskiem Scratch 

 Tworzenie prostych aplikacji z wykorzystaniem instrukcji warunkowych, pętli 

i sekwencji poleceń 

 Wprowadzenie interakcji użytkownika 

 Opracowanie projektów multimedialnych 

Informacje dodatkowe 
Koszt udziału – 60 zł. Terminy zostaną uszczegółowione po wpłynięciu 

odpowiedniej liczby zgłoszeń 

Organizator 
Anna Koludo koludo@wckp.lodz.pl 

Współpraca – pracownicy Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 

386.  

Temat Kształcenie z wykorzystaniem Łódzkiej Platformy Edukacyjnej 

Adresaci nauczyciele zainteresowani korzystaniem z Łódzkiej Platformy Edukacyjnej 

Rodzaj formy spotkania z radami pedagogicznymi 

Liczba godzin 5 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – czerwiec 2017 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 

Informacje dodatkowe Terminy zostaną uzgodnione po wpłynięciu zapotrzebowań ze szkół 

Organizator 
Anna Koludo koludo@wckp.lodz.pl 

Współpraca – pracownicy Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 

387.  

Temat Kształcenie z wykorzystaniem Łódzkiej Platformy Edukacyjnej 

Adresaci nauczyciele zainteresowani korzystaniem z Łódzkiej Platformy Edukacyjnej 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 18 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – styczeń 2017 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 

 Praca z wirtualną tablicą 

Informacje dodatkowe Koszt udziału – 54 zł. Terminy zostaną ustalone po zebraniu grupy 

Organizator 
Anna Koludo koludo@wckp.lodz.pl 

Współpraca – pracownicy Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 
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388.  

Temat Prezi – nowy wymiar prezentacji i wirtualnej pracy grupowej 

Adresaci 
nauczyciele z wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem 

technologii informacyjnej w swojej pracy 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 24 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – czerwiec 2017 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 
Koszt udziału – 72 zł. Terminy zostaną uszczegółowione po wpłynięciu 

odpowiedniej liczby zgłoszeń 

Organizator 
Anna Koludo koludo@wckp.lodz.pl 

Współpraca – pracownicy Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 

389.  

Temat Prezi – nowy wymiar prezentacji 

Adresaci 
nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem technologii 

informacyjnej w swojej pracy 

Rodzaj formy warsztaty dla rad pedagogicznych 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – czerwiec 2017 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 uzgodnione po wpłynięciu zapotrzebowania na przeprowadzenie 

szkolenia rady pedagogicznej 

Organizator 
Anna Koludo koludo@wckp.lodz.pl 

Współpraca – pracownicy Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 

  

mailto:koludo@wckp.lodz.pl
mailto:koludo@wckp.lodz.pl


 

157 

390.  

Temat Projektowanie edukacyjnych materiałów graficznych 

Adresaci 
nauczyciele z wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem 

technologii informacyjnej w swojej pracy 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 40 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. – kwiecień 2017 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 
Koszt udziału – 120 zł. Terminy zostaną uszczegółowione po wpłynięciu 

odpowiedniej liczby kart zgłoszeń 

Organizator 
Anna Koludo koludo@wckp.lodz.pl 

Współpraca – pracownicy Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 

391.  

Temat Techniki prezentacyjne 

Adresaci 
nauczyciele z wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem 

technologii informacyjnej w swojej pracy 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 24 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Projektowanie prezentacji w programie PowerPoint 

 Projektowanie prezentacji w programie Prezi 

 Projektowanie prezentacji w programie Sway 

 Projektowanie prezentacji w programie Keynote 

Informacje dodatkowe 
Koszt udziału – 72 zł. Terminy zostaną uszczegółowione po wpłynięciu 

odpowiedniej liczby kart zgłoszeń 

Organizator 
Anna Koludo koludo@wckp.lodz.pl 

Współpraca – pracownicy Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 

392.  

Temat Przygotowanie materiałów graficznych 

Adresaci 
nauczyciele z wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem 

technologii informacyjnej w swojej pracy 

Rodzaj formy warsztaty dla rad pedagogicznych 

Liczba godzin 5 

mailto:koludo@wckp.lodz.pl
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Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Zmiana rozmiaru i rozdzielczości 

 Modyfikacja kolorystyki, ostrości obrazu 

 Retusz fotografii 

 Edycja obrazu w warstwach 

 Najprostsze fotomontaże 

Informacje dodatkowe Terminy zostaną uzgodnione po wpłynięciu zapotrzebowań 

Organizator 
Anna Koludo koludo@wckp.lodz.pl 

Współpraca – pracownicy Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 

393.  

Temat Projektowanie materiałów dydaktycznych do zdalnego kształcenia 

Adresaci 
nauczyciele z wszystkich typów szkół zainteresowani wykorzystaniem 

technologii informacyjnej w swojej pracy 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 24 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Specyfika funkcjonowania programu mInstructor 

 Tworzenie różnego typu zadań interaktywnych z możliwością automatycznego 

ich sprawdzania 

 Projektowanie zasobów multimedialnych 

 Osadzanie materiałów na platformie 

Informacje dodatkowe 
Koszt udziału – 120 zł. Terminy zostaną uszczegółowione po wpłynięciu 

odpowiedniej liczby kart zgłoszeń 

Organizator 
Anna Koludo koludo@wckp.lodz.pl 

Współpraca – pracownicy Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 

394.  

Temat Gry i zabawy kształtujące logiczne myślenie 

Adresaci nauczyciele przedmiotów informatycznych ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 6 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Komputer Papy’ego  

 Maty edukacyjne wspierające algorytmiczny sposób myślenia 

 Gry logiczne, np. Mastermind i inne  

 Organizacja kształcenia z wykorzystaniem wybranych gier 

Informacje dodatkowe 
Koszt udziału – 18 zł. Terminy zostaną uszczegółowione po wpłynięciu 

odpowiedniej liczby kart zgłoszeń 

Organizator 
Anna Koludo koludo@wckp.lodz.pl 

Współpraca – pracownicy Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 

mailto:koludo@wckp.lodz.pl
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395.  

Temat Planowanie procesu kształcenia informatycznego 

Adresaci nauczyciele przedmiotów informatycznych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 40 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Specyfika kształcenia informatycznego według nowej podstawy programowej 

 Dobór treści kształcenia zgodnie z nową podstawą programową 

 Dobór narzędzi informatycznych do wykorzystania podczas zajęć informatycznych 

 Opracowanie kart projektów dla uczniów 

Informacje dodatkowe 

Terminy zostaną uszczegółowione po wpłynięciu odpowiedniej liczby kart 

zgłoszeń. Warunkiem uczestniczenia w warsztatach jest opracowanie materiału 

końcowego do publikacji 

Organizator 
Anna Koludo koludo@wckp.lodz.pl 

Współpraca – pracownicy Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 

396.  

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 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Opracowanie regulaminu konkursu 

 Konstruowanie zadań na eliminacje konkursowe 

 Ocena prac konkursowych 

Informacje dodatkowe Informacja szczegółowa na stronie internetowej ŁCDNiKP 

Organizator Dorota Wojtuś, dorota@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 

 

397.  

Temat Projektowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych 

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 8 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – marzec 2017 r. 

Treści 

 Rodzaje urządzeń mobilnych i ich systemy operacyjne 

 Przegląd aplikacji edukacyjnych na urządzenia mobilne 

 Przegląd aplikacji rozwijających kreatywność uczniów 

 Planowanie zajęć z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i wybranych aplikacji 

Informacje dodatkowe Podczas zajęć wykorzystywane będą urządzenia z różnymi systemami operacyjnymi 

Organizator Dorota Wojtuś, dorota@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 

 

mailto:koludo@wckp.lodz.pl
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398.  

Temat 
Myślenie algorytmiczne na różnych przedmiotach w kontekście projektu 

nowej podstawy programowej 

Adresaci nauczyciele z różnych przedmiotów wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy spotkania z radami pedagogicznymi 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
zgodnie z zapotrzebowaniem szkół 

Treści 

 Projekt nowej podstawy programowej 

 Myślenie algorytmiczne w różnych obszarach kształcenia 

 Strukturyzacja treści kształcenia 

 Od algorytmu do programu 

Informacje dodatkowe Możliwa organizacja spotkań dla zespołów przedmiotowych 

Organizator Dorota Wojtuś, dorota@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 

 

399.  

Temat Badanie efektów kształcenia z wykorzystaniem urządzeń mobilnych 

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 8 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – luty 2017 r. (cyklicznie) 

Treści 

 Przegląd aplikacji do testowania poziomu wiedzy uczniów 

 Przegląd aplikacji do samodzielnego przygotowania testów 

 Narzędzia do testowania a samokształcenie 

Informacje dodatkowe Podczas zajęć wykorzystywane będą urządzenia z różnymi systemami operacyjnymi 

Organizator Dorota Wojtuś, dorota@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 

 

400.  

Temat Aplikacje na urządzenia mobilne, wspierające pracę nauczyciela informatyki 

Adresaci nauczyciele przedmiotów informatycznych z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 8 

Planowany termin 

realizacji 
marzec 2017 r. 

Treści 

 Rodzaje urządzeń mobilnych i ich systemy operacyjne 

 Przegląd aplikacji edukacyjnych na urządzenia mobilne 

 Przegląd aplikacji rozwijających kreatywność uczniów 

 Przegląd aplikacji wspomagających pracę nauczyciela 

 Przegląd aplikacji wspomagających kształtowanie umiejętności 

programowania na urządzeniach mobilnych 

Informacje dodatkowe Podczas zajęć wykorzystywane będą urządzenia z różnymi systemami operacyjnymi 

Organizator Dorota Wojtuś, dorota@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 

mailto:dorota@wckp.lodz.pl
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401.  

Temat Wspierająca rola platformy e-learningowej 

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 40 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 – kwiecień 2017 

Treści 

 Rodzaje platform e-learningowych, specyfika pracy na platformie 

 Proces kształcenia wspomagany zasobami na platformie e-learningowej 

 Przygotowanie kursu zdalnego 

 Przygotowanie materiałów dla potrzeb kształcenia zdalnego 

 Sposoby wspierania szkolnego procesu kształcenia elementami e-learningu 

Informacje dodatkowe 
Koszt udziału – 120 zł. W zależności od liczby zainteresowanych nauczycieli 

istnieje możliwość zorganizowania zajęć dla kilku grup 

Organizator Dorota Wojtuś, dorota@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 

 

402.  

Temat Badanie efektów kształcenia z wykorzystaniem platformy e-learningowej 

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 
marzec – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Rodzaje aktywności uczniów na platformie e-learningowej podlegających 

ocenianiu 

 Budowanie testów na platformie Moodle 

Informacje dodatkowe 
W zależności od liczby zainteresowanych nauczycieli istnieje możliwość 

zorganizowania zajęć dla kilku grup 

Organizator Dorota Wojtuś, dorota@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 

 

403.  

Temat 
Wiele urządzeń w jednej chmurze – jak efektywnie wykorzystać istniejącą 

infrastrukturę? 

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień – październik 2016 r. 

Treści 

 Rodzaje chmur cyfrowych 

 Korzystanie z zasobów chmury na różnych urządzeniach 

 Synchronizacja wielu urządzeń w chmurze 

 Przegląd aplikacji na urządzenia mobilne, pozwalających na pracę w chmurze 

Informacje dodatkowe 
W zależności od liczby zainteresowanych nauczycieli istnieje możliwość 

zorganizowania zajęć dla kilku grup 

Organizator Dorota Wojtuś, dorota@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 

mailto:dorota@wckp.lodz.pl
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404.  

Temat Programowanie dla najmłodszych bez... komputera 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 6 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Tworzenie prostych algorytmów 

 Gry i zabawy kształtujące umiejętność myślenia strukturalnego 

 Rola gier planszowych w kształtowaniu umiejętności programowania 

Informacje dodatkowe 
W zależności od liczby zainteresowanych nauczycieli istnieje możliwość 

zorganizowania zajęć dla kilku grup 

Organizator Dorota Wojtuś, dorota@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 

 

405.  

Temat Nowoczesne narzędzia informatyczne w pracy nauczyciela 

Adresaci nauczyciele z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy kurs/warsztaty 

Liczba godzin 6 (jedna edycja) 

Planowany termin 

realizacji 

wrzesień – październik 2016 r. 

listopad 2016 r. – styczeń 2017 r. 

grudzień 2016 r. – luty 2017 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 

Organizator Tomasz Krupa, tomek@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 

 

406.  

Temat Tworzenie i cyfryzacja posiadanych filmowych materiałów edukacyjnych 

Adresaci nauczyciele z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 
październik – grudzień 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 

Organizator Tomasz Krupa, tomek@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 

mailto:dorota@wckp.lodz.pl
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407.  

Temat Digitalizacja filmów dydaktycznych VHS 

Adresaci nauczyciele z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 8 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – luty 2017 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 

Organizator Tomasz Krupa, tomek@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 

 

408.  

Temat 
Wykorzystanie programu Baltie do rozwijania logicznego myślenia 

(I i II etap edukacyjny) 

Adresaci nauczyciele z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 12 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – październik 2016 r. 

Treści 

 Istota programowania 

 Specyfika wykorzystania oprogramowania Baltie 

 Praca w trybach: budowanie, czarowanie, programowanie 

 Tworzenie sceny jako tła do projektowanej aplikacji 

 Wykorzystanie edytora grafiki do stworzenia biblioteki elementów graficznych 

Organizator Tomasz Krupa, tomek@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 

 

409.  

Temat 
Wykorzystanie programu Baltie do rozwijania logicznego myślenia 

(I i II etap edukacyjny) 

Adresaci nauczyciele z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty/spotkania z radami pedagogicznymi 

Liczba godzin 12/3 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – styczeń 2017 r./grudzień 2016 r. – luty 2017 r. 

Treści 

 Istota programowania 

 Specyfika wykorzystania oprogramowania Baltie 

 Praca w trybach: budowanie, czarowanie, programowanie 

 Tworzenie sceny jako tła do projektowanej aplikacji 

 Wykorzystanie edytora grafiki do stworzenia biblioteki elementów graficznych 

 Tworzenie programów edukacyjnych 

Organizator Tomasz Krupa, tomek@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 

mailto:tomek@wckp.lodz.pl
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410.  

Temat Certyfikacja nauczycieli w zakresie ICT. Podstawy pracy z komputerem 

Adresaci nauczyciele łódzkich szkół  

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 18 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – styczeń 2017 r. 

Treści 

 Dostosowywanie głównych ustawień systemu operacyjnego i używanie 

wbudowanych mechanizmów pomocy 

 Tworzenie 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 

Koszt udziału – 54 zł. Egzaminy do certyfikatu są dodatkowo płatne na konto 

Polskiego Biura ECDL. Pierwszy egzamin z puli podstawowej – 162 zł, 

kolejne egzaminy z puli podstawowej – 62 zł. Pula podstawowa zawiera moduły:  

- Podstawy pracy z komputerem (BASE – B1) 

- Podstawy pracy w sieci (BASE – B2) 

- Przetwarzanie tekstów (BASE – B3) 

- Arkusze kalkulacyjne (BASE – B4) 

- Użytkowanie baz danych (STANDARD – S1) 

- Grafika menedżerska i prezentacyjna (STANDARD – S2) 

- IT Security (STANDARD – S3) 

Aby uzyskać certyfikat BASE należy zdać egzaminy z modułów B1, B2, B3, B4. 

Możliwe jest rozszerzenie oferty o moduły S1, S2, S3 – dające możliwość 

uzyskania certyfikatu STANDARD 

Organizator Tomasz Krupa, tomek@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 

 

411.  

Temat 
Certyfikacja nauczycieli w zakresie ICT. Podstawy pracy w sieci, 

bezpieczeństwo danych 

Adresaci nauczyciele z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 18 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. – marzec 2017 r.  

Treści 

 Zasady przeglądania Internetu oraz bezpieczeństwo podczas pracy w sieci 

 Używanie przeglądarki internetowej oraz konfiguracja 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 

 Znaczenie zabezpieczania informacji i danych 

 Środki zabezpieczania przed niepowołanym dostępem, ochrona prywatności 

oraz zapobieganie kradzieży tożsamości 

mailto:tomek@wckp.lodz.pl
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 Ochrona komputera i innych urządzeń oraz sieci przed złośliwym 

oprogramowaniem oraz nieautoryzowanym dostępem 

 Bezpieczne przeglądanie zasobów WWW i komunikowanie się przez Internet 

 Bezpieczeństwo komunikacji (e-mail i komunikatory) 

 Bezpieczne rozporządzanie danymi i urządzeniami, właściwe wykonywanie 

back-up’u i przywracanie danych 

Informacje dodatkowe 

Koszt udziału – 54 zł. Egzaminy do certyfikatu są dodatkowo płatne na konto 

Polskiego Biura ECDL. Pierwszy egzamin z puli podstawowej – 162 zł, 

kolejne egzaminy z puli podstawowej – 62 zł. Pula podstawowa zawiera moduły:  

- Podstawy pracy z komputerem (BASE – B1) 

- Podstawy pracy w sieci (BASE – B2) 

- Przetwarzanie tekstów (BASE – B3) 

- Arkusze kalkulacyjne (BASE – B4) 

- Użytkowanie baz danych (STANDARD – S1) 

- Grafika menedżerska i prezentacyjna (STANDARD – S2) 

- IT Security (STANDARD – S3) 

Aby uzyskać certyfikat BASE należy zdać egzaminy z modułów B1, B2, B3, B4. 

Możliwe jest rozszerzenie oferty o moduły S1, S2, S3 – dające możliwość 

uzyskania certyfikatu STANDARD 

Organizator Tomasz Krupa, tomek@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 

 

412.  

Temat Certyfikacja nauczycieli w zakresie ICT. Przetwarzanie tekstów 

Adresaci nauczyciele z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 18 

Planowany termin 

realizacji 
styczeń – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Formatowanie dokumentów tekstowych 

 Tabele 

 Ustawienia strony 

 Style 

 Praca z wieloma dokumentami 

 Automatyczny spis treści 

 Korespondencja seryjna 

Informacje dodatkowe 

Koszt udziału – 54 zł. Egzaminy do certyfikatu są dodatkowo płatne na konto 

Polskiego Biura ECDL. Pierwszy egzamin z puli podstawowej – 162 zł, 

kolejne egzaminy z puli podstawowej – 62 zł. Pula podstawowa zawiera moduły:  

- Podstawy pracy z komputerem (BASE – B1) 

- Podstawy pracy w sieci (BASE – B2) 

- Przetwarzanie tekstów (BASE – B3) 

- Arkusze kalkulacyjne (BASE – B4) 

- Użytkowanie baz danych (STANDARD – S1) 

- Grafika menedżerska i prezentacyjna (STANDARD – S2) 

- IT Security (STANDARD – S3) 

Aby uzyskać certyfikat BASE należy zdać egzaminy z modułów B1, B2, B3, B4. 

Możliwe jest rozszerzenie oferty o moduły S1, S2, S3 – dające możliwość 

uzyskania certyfikatu STANDARD 

Organizator Tomasz Krupa, tomek@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 

mailto:tomek@wckp.lodz.pl
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413.  

Temat Certyfikacja nauczycieli w zakresie ICT. Arkusze kalkulacyjne 

Adresaci nauczyciele z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 18 

Planowany termin 

realizacji 
luty – maj 2017 r. 

Treści 

 Adresowanie komórek 

 Formatowanie komórek – typy danych 

 Obliczenia i formuły 

 Wykresy 

 Wydruki 

Informacje dodatkowe 

Koszt udziału – 54 zł. Egzaminy do certyfikatu są dodatkowo płatne na konto 

Polskiego Biura ECDL. Pierwszy egzamin z puli podstawowej – 162 zł, 

kolejne egzaminy z puli podstawowej – 62 zł. Pula podstawowa zawiera moduły:  

- Podstawy pracy z komputerem (BASE – B1) 

- Podstawy pracy w sieci (BASE – B2) 

- Przetwarzanie tekstów (BASE – B3) 

- Arkusze kalkulacyjne (BASE – B4) 

- Użytkowanie baz danych (STANDARD – S1) 

- Grafika menedżerska i prezentacyjna (STANDARD – S2) 

- IT Security (STANDARD – S3) 

Aby uzyskać certyfikat BASE należy zdać egzaminy z modułów B1, B2, B3, B4. 

Możliwe jest rozszerzenie oferty o moduły S1, S2, S3 – dające możliwość 

uzyskania certyfikatu STANDARD 

Organizator Tomasz Krupa, tomek@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 

 

414.  

Temat Spotkania członków Akademii Młodych Twórców 

Adresaci uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy edukacyjne zajęcia pozaszkolne 

Liczba godzin 40 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 
 Programowanie w C# 

 Programowanie webowe 

Informacje dodatkowe 
Przewidziano po 1 grupie o każdej tematyce (15 osób w grupie). O przyjęciu 

decyduje kolejność zgłoszeń 

Organizator 
Sławomir Szaruga, szarugas@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 

Współpraca – pracownicy Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 
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415.  

Temat 
Spotkania sekcji Konstruktorów i programistów Dziecięcej Akademii Młodych 

Twórców 

Adresaci dzieci 6 – 9-letnie 

Rodzaj formy edukacyjne zajęcia pozaszkolne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 
 Tajemnice świata automatyki, elektroniki, fotografii, informatyki, robotyki 

 Wspólne projektowanie, konstruowanie i programowanie 

Informacje dodatkowe Przewidziana 1 grupa dzieci (15 osób). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń 

Organizator 
Sławomir Szaruga, szarugas@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 

Współpraca – pracownicy Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 

416.  

Temat Spotkania uczniów Twórczej Szkoły Komputerowej 

Adresaci uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 

Rodzaj formy edukacyjne zajęcia pozaszkolnej 

Liczba godzin 40 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Konstruowanie i programowania robotów 

 Programowanie w Scratch'u 

 Tworzenie gier w Unity3D 

Informacje dodatkowe 
Przewidziano po 1 grupie o każdej tematyce (razem 45 osób). O przyjęciu 

decyduje kolejność zgłoszeń 

Organizator 
Sławomir Szaruga, szarugas@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 

Współpraca – pracownicy Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

 

417.  

Temat IV Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie 

Adresaci uczniowie wszystkich typów szkół i ich opiekunowie 

Rodzaj formy konferencja i warsztaty 

Liczba godzin 6 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. 

Treści 
Prezentacje i warsztaty przedstawicieli Akademii Młodych Twórców z zakresu 

najnowszych technologii informacyjnych 

Informacje dodatkowe O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń 

Organizator Sławomir Szaruga, szarugas@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 
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418.  

Temat 
Podsumowanie informatycznych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 

2016/2017 

Adresaci 

uczniowie wszystkich typów szkół – członkowie Akademii Młodych Twórców, 

Twórczej Szkoły Komputerowej oraz laureaci informatycznych konkursów wraz 

ze swoimi opiekunami 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 3 

Planowany termin 

realizacji 
czerwiec 2017 r. 

Treści Prezentacja informatycznych osiągnięć uczniów 

Organizator Sławomir Szaruga, szarugas@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 

 

419.  

Temat Zastosowanie chmury cyfrowej Google w pracy nauczyciela 

Adresaci nauczyciele z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy kurs  

Liczba godzin 15 

Planowany termin 

realizacji 
Terminy zostaną uszczegółowione po wpłynięciu odpowiedniej liczby zgłoszeń 

Treści 

 Tworzenie dokumentów w chmurze cyfrowej 

 Tworzenie własnego bloga 

 Albumy fotograficzne on-line 

 Zarządzanie przestrzenią w chmurze 

Informacje dodatkowe Koszt udziału – 30 zł 

Organizator Sławomir Szaruga, szarugas@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 

 

420.  

Temat Programowanie aplikacji okienkowych w języku C# 

Adresaci nauczyciele przedmiotów informatycznych 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 15 

Planowany termin 

realizacji 
Terminy zostaną uszczegółowione po wpłynięciu odpowiedniej liczby zgłoszeń. 

Treści 

 Zapoznanie z ideą graficznego interfejsu użytkownika 

 Programowanie aplikacji okienkowych przeznaczonych dla środowiska Windows 

 Tworzenie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika 

Informacje dodatkowe Koszt udziału – 45 zł 

Organizator Sławomir Szaruga, szarugas@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 
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421.  

Temat Programowanie z Lego Mindstorms 

Adresaci nauczyciele przedmiotów informatycznych 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 9 

Planowany termin 

realizacji 
Terminy zostaną uszczegółowione po wpłynięciu odpowiedniej liczby zgłoszeń 

Treści Programowanie w językach: NXC, NXT-G i LeJOS 

Informacje dodatkowe Koszt udziału – 27 zł 

Organizator Sławomir Szaruga, szarugas@wckp.lodz.pl, 42 678-69-83 
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EDUKACJA CZYTELNICZA, 

PROMOCJA BIBLIOTEK SZKOLNYCH 

422.  

Temat XVI Festiwal Bibliotek Szkolnych  

Adresaci nauczyciele bibliotekarze ze wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy konkurs 

Liczba godzin 100 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Ustalenie tematyki konkursowej 

 Organizacja przebiegu konkursów w szkołach organizujących rozgrywki 

i podsumowania 

Informacje dodatkowe 

Konkursy związane z czytelnictwem dla różnych poziomów edukacyjnych. 

Działania realizowane z bibliotekarzami wchodzącymi w skład Zespołu 

Zadaniowego ds. Festiwalu Bibliotek Szkolnych 

Organizator Grażyna Bartczak-Bednarska, gbartczak@wckp.lodz.pl 

 

423.  

Temat Wykorzystanie Łódzkiej Platformy Edukacyjnej w pracy biblioteki szkolnej 

Adresaci nauczyciele bibliotekarze ze wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin ok. 24 godz. 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – luty 2017 r. 

Treści 

 Obsługa poczty na Łódzkiej Platformie Edukacyjnej 

 Edycja lekcji 

 Umieszczanie i pobieranie materiałów 

 Korzystanie z Wirtualnej Tablicy, Czatu, Webinarium 

Informacje dodatkowe Współpraca – pracownicy Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

Organizator Grażyna Bartczak-Bednarska, gbartczak@wckp.lodz.pl 

 

424.  

Temat Bibliotekarskie Forum 

Adresaci nauczyciele bibliotekarze z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy prezentacje dydaktyczne, warsztaty 

Liczba godzin 30 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Żywa Biblioteka – stop dyskryminacji 

 E-booki – nowa jakość w edukacji – wykaz e-booków dla szkoły 

podstawowej z wydawnictwa Nowa Era, darmowe lektury szkolne, czyli baza 

bezpłatnych e-booków w formacie PUB, MOBI, PDF, katalog z bezpłatnymi 

lekturami szkolnymi (www.bookto.pl) 

Organizator Grażyna Bartczak-Bednarska, gbartczak@wckp.lodz.pl 

15 
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POMIAR DYDAKTYCZNY 

425.  

Temat Budowanie wizerunku nauczyciela w oczach rodzica 

Adresaci nauczyciele z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy spotkania z radami pedagogicznymi 

Liczba godzin 2 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Przykładowe tematy spotkań z rodzicami 

 Sposoby prowadzenia rozmów na temat oceny postępów uczniów 

 Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami zadającymi kłopotliwe pytania 

Informacje dodatkowe Spotkania będą się odbywały na podstawie zgłoszeń dyrektorów szkół 

Organizator Andrzej Melson, melson@wp.pl, 42 678-33-78 wew. 352 

 

426.  

Temat Ocenianie kształtujące 

Adresaci nauczyciele z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy spotkania z radami pedagogicznymi 

Liczba godzin 10 – 14 godz. dla każdej rady 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Elementy oceniania kształtującego 

 Przekazywanie uczniom informacji zwrotnej o ich postępach 

 Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji koleżeńskich 

 Omówienie lekcji koleżeńskich 

 Metody i formy pracy z uczniem motywujące go do nauki 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia będą się odbywały w formie warsztatów dla rad pedagogicznych, 

na podstawie zapotrzebowań zgłoszonych przez dyrektorów 

Organizator Andrzej Melson, melson@wp.pl, 42 678-33-78 wew. 352 

 

427.  

Temat Akademia Seniora 

Adresaci seniorzy 65+ 

Rodzaj formy warsztaty/wycieczki 

Liczba godzin każda środa – 5 godz. 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Zajęcia z języka angielskiego 

 Dyskusyjny klub filmowy i teatralny 

 Organizacja zajęć o różnorodnej tematyce (w ramach zainteresowań uczestników) 

Informacje dodatkowe 
Koszty związane są z zakupem materiałów do prowadzenia zajęć i biletów do kin 

oraz teatrów pokrywają uczestnicy 

Organizator Andrzej Melson, melson@wp.pl, 42 678-33-78 wew. 352 

16
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428.  

Temat Analiza egzaminów zewnętrznych 

Adresaci dyrektorzy wszystkich typów szkól 

Rodzaj formy konferencje 

Liczba godzin 2 godz. dla każdego typu szkoły 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. 

Treści 

 Przedstawienie propozycji współpracy z Pracownią Pomiaru Dydaktycznego 

 Prezentacja wyników egzaminów zewnętrznych 

 Wykorzystywanie łatwości zadań i wyników surowych egzaminów zewnętrznych 

w analizach szkolnych 

Organizator Andrzej Melson, melson@wp.pl, 42 678-33-78 wew. 352 

 

429.  

Temat 
Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych oraz wskaźników EWD 

do analizowania efektywności kształcenia w gimnazjum 

Adresaci nauczyciele/dyrektorzy gimnazjów 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 4 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. 

Treści 

 Interpretowanie trzyletnich i jednorocznych wskaźników EWD 

 Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych 

 Formułowanie wniosków dotyczących efektywności kształcenia w szkole 

i w poszczególnych klasach 

Organizator Kazimierz Żylak, kzylak@wckp.lodz.pl, 42 678-33-78 wew. 352 

 

430.  

Temat 
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do analizowania wyników testów 

i egzaminów zewnętrznych 

Adresaci nauczyciele z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 2 spotkania po 4 godz. 

Planowany termin 

realizacji 
grudzień 2016 r. – styczeń 2017 r. 

Treści 

 Podstawowe formuły arkuszowe 

 Wykorzystanie kreatora wykresów do prezentowania wyników testu 

 Analiza zadań testu 

 Obliczanie wskaźników statystycznych 

Organizator Kazimierz Żylak, kzylak@wckp.lodz.pl, 42 678-33-78 wew. 352 
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431.  

Temat Excel i elementy programowania w Visual Basicu 

Adresaci nauczyciele z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy kurs metodyczny 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
styczeń – luty 2017 r. 

Treści 

 Podstawowe narzędzia arkusza kalkulacyjnego 

 Formuły arkuszowe 

 Kreator wykresów arkusza kalkulacyjnego 

 Makra rejestrowane 

 Testowanie procedur programu Visual Basic 

Informacje dodatkowe Zajęcia odbędą się w pracowni komputerowej 

Organizator Kazimierz Żylak, kzylak@wckp.lodz.pl, 42 678-33-78 wew. 352 

 

432.  

Temat 
Zajęcia koła matematycznego dla uczniów zainteresowanych przygotowaniem 

do olimpiady matematycznej 

Adresaci uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy zajęcia dla uczniów 

Liczba godzin 20 x 3 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Rozwiązywanie zadań z olimpiad matematycznych 

 Wprowadzanie algorytmów/twierdzeń wykorzystywanych w zagadnieniach 

konkursowych 

 Analiza zadań kolejnej edycji olimpiady matematycznej 

Organizator 
Doradca ds. edukacji matematycznej w szkołach ponadgimnazjalnych 

 – Jacek Człapiński, jczlapinski@wckp.lodz.pl 

 

433.  

Temat 
Koordynowanie prac Zespołu Metodyczno-Zadaniowego ds. Pracy 

z Uczniem Uzdolnionym Matematycznie 

Adresaci nauczyciele matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 8 x 3 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Opracowanie i publikacja zbioru zadań przygotowujących do zawodów 

w konkursie Matematyczna Piramida 

 Prezentacja form i metod pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie 

 Przygotowanie i przeprowadzenie trzech etapów konkursu Matematyczna 

Piramida 

Organizator 
Doradca ds. edukacji matematycznej w szkołach ponadgimnazjalnych 

 – Jacek Człapiński, jczlapinski@wckp.lodz.pl 
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434.  

Temat Aktywizowanie i motywowanie uczniów na lekcjach matematyki 

Adresaci nauczyciele matematyki ze szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 3 x 4 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – styczeń 2017 r. 

Treści 

 Ograniczenia formalizmu matematycznego w klasach o niewysokim potencjale 

 Wykorzystanie oceny szkolnej do motywowania uczniów 

 Stosowanie metod „odkrywania wiedzy” przez ucznia jako sposób 

na ukształtowanie nawyku uczenia się matematyki  

 Wymiana doświadczeń i prezentacje warsztatu pracy w ramach lekcji otwartych 

Organizator 
Doradca ds. edukacji matematycznej w szkołach ponadgimnazjalnych 

 – Jacek Człapiński, jczlapinski@wckp.lodz.pl 
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EDUKACJA REGIONALNA, EUROPEJSKA, 

OBYWATELSKA I HISTORYCZNA 

435.  

Temat Historia jednej ulicy… kontynuacja 

Adresaci nauczyciele z wszystkich typów szkół i przedszkoli 

Rodzaj formy 
warsztaty terenowe, konsultacje indywidualne i grupowe, modelowe zajęcia 

edukacyjne 

Liczba godzin 44 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Historia łódzkich ulic, nazewnictwo zmieniające się na przestrzeni dziejów, 

najważniejsze miejsca, zabytki, instytucje  

 Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Łodzi 

 Biografie znanych postaci związanych z daną ulicą  

 Metodyka organizacji praktycznych zajęć z edukacji regionalnej 

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 

 

436.  

Temat Dziecięca Łódź Bajkowa 

Adresaci nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy 
warsztaty metodyczne, zajęcia terenowe dla dzieci/uczniów, modelowe zajęcia 

edukacyjne, konsultacje indywidualne i grupowe 

Liczba godzin 24 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – styczeń 2017 r. 

Treści 

 Łódzki szlak bajkowy jako element edukacji regionalnej w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

 Od negatywu do kopii – tajniki powstawania filmu animacyjnego 

 Z wizytą w… – zasoby Muzeum Kinematografii, wytwórni filmów Semafor 

Informacje dodatkowe 
Warsztaty prowadzone będą we współpracy z partnerami zewnętrznymi 

(Muzeum Kinematografii, Studio SeMaFor) 

Organizator Katarzyna Gostyńska, gostynskak@onet.eu, 42 678-33-78 wew. 351 

 

437.  

Temat Dziedzictwo filmowe Łodzi 

Adresaci nauczyciele z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy wykłady/seminaria, zajęcia terenowe, konsultacje indywidualne i grupowe 

Liczba godzin 15 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – maj 2017 r. 

17 
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Treści 

 Historia filmu w Łodzi – wykład/seminarium nt. historii Łodzi i województwa 

łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa filmowego 

 Spacerem po szlaku Łodzi Filmowej – zajęcia terenowe i wycieczki 

edukacyjne dla nauczycieli 

 Z wizytą w… – zasoby Muzeum Kinematografii, Wytwórni Filmów 

Oświatowych, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej 

i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi 

 Konsultacje grupowe i indywidualne dotyczące tworzenia własnych 

projektów i innowacji 

Organizator Katarzyna Gostyńska, gostynskak@onet.eu, 42 678-33-78 wew. 351 

 

438.  

Temat Edukacja regionalna w szkole 

Adresaci nauczyciele z wszystkich typów szkół i przedszkoli 

Rodzaj formy 
konsultacje indywidualne i grupowe, zajęcia warsztatowe, zajęcia warsztatowe 

terenowe 

Liczba godzin w miarę potrzeb 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – maj 2017 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 

Organizator 
Katarzyna Gostyńska, gostynskak@onet.eu, 42 678-33-78 wew. 351 

Piotr Machlański, pmachlanski@interia.pl, 42 678-33-78 wew. 351 

 

439.  

Temat Questing Quiz – innowacyjne narzędzie edukacyjne (druga edycja) 

Adresaci nauczyciele z wszystkich typów szkół i przedszkoli 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 36 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Questing Quiz jako nowoczesna forma edukacji, wypoczynku i rekreacji 

 Formy Questingu w Łodzi i województwie łódzkim 

 Historia Łodzi i województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem 

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 

 Znane postacie regionu łódzkiego 

 Questing jako narzędzie edukacyjne w edukacji patriotycznej, historycznej 

i regionalnej 

 Metodologia pisania tras questingowych 

 Zajęcia praktyczne. Opracowanie tras questingowych 

Informacje dodatkowe 
Warsztaty prowadzone będą we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną 

Województwa Łódzkiego oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

Organizator Piotr Machlański, pmachlanski@interia.pl, 42 678-33-78 wew. 351 
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440.  

Temat Patriotycznym szlakiem po Łodzi i regionie 

Adresaci nauczyciele z wszystkich typów szkół i przedszkoli 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 40 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Historia Łodzi i województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem 

walki o niepodległość 

 Miejsca pamięci narodowej w Łodzi i regionie 

 Znane postacie, w tym żołnierze wyklęci, związani z regionem łódzkim 

 Spotkanie ze świadkiem historii 

 Muzeum historyczne partnerem w edukacji patriotycznej i obywatelskiej 

 Innowacyjne narzędzie edukacyjne w edukacji patriotycznej, historycznej 

i regionalnej 

 Zajęcia terenowe, opracowanie tras patriotycznych 

Informacje dodatkowe 

Udział w warsztatach dla nauczycieli jest bezpłatny, warsztaty prowadzone będą 

we współpracy z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, 

Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Stowarzyszeniem 

Rodzina Katyńska w Łodzi, Związkiem Sybiraków Oddział w Łodzi 

Organizator Piotr Machlański, pmachlanski@interia.pl, 42 678-33-78 wew. 351 

 

441.  

Temat Zarządzanie projektami unijnymi w szkołach i placówkach oświatowych 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele z wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Rodzaj formy kurs doskonalący 

Liczba godzin 20 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień – grudzień 2016 r. 

Treści 

 Jak uniknąć błędów przygotowując wniosek? 

 Etapy realizacji projektu 

 Prawidłowe prowadzenie dokumentacji projektowej 

 Finanse w projekcie 

 Zamówienia publiczne 

 Obsługa platformy SL (wnioski o płatność, PEFS itp.) 

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 

 

442.  

Temat 
Programy edukacyjne Unii Europejskiej – Program Erasmus+ Edukacja 

Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe  

Adresaci nauczyciele z wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy spotkania informacyjne, konsultacje 

Liczba godzin 
30 godz. – spotkania informacyjne 

10 godz. w miesiącu – konsultacje 

mailto:pmachlanski@interia.pl
mailto:basiawrabel@o2.pl
mailto:mariawiktroria.okonska@gmail.com
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Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – sierpień 2017 r. 

Treści 

 Struktura programów 

 Możliwości aplikowania 

 Zasady finansowania 

 Wnioski aplikacyjne 

 Zarządzanie projektem 

Informacje dodatkowe 
Zadanie będzie 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 

 

443.  

Temat 
Opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach funduszy 

unijnych 

Adresaci 
dyrektorzy i nauczyciele, pracownicy ŁCDNiKP, osoby realizujące projekty 

w ramach POWER i RPO 

Rodzaj formy konsultacje 

Liczba godzin w miarę potrzeb 

Planowany termin 

realizacji 
IV kwartał 2016 r. – II kwartał 2017 r. 

Treści 

 Opracowywanie projektów edukacyjnych 

 Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu 

 Poszukiwanie informacji na temat pozyskiwania środków zewnętrznych 

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 

 

444.  

Temat XI 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 2017 r. 

Treści Debata nt. aktualnych problemów w Europie 

Informacje dodatkowe 
Projekt realizowany wspólnie z Biurem Poselskim do PE dr. Jacka Saryusz-Wolskiego 

i Instytutem Europejskim w Łodzi 

Organizator 

Biuro Poselskie, biuro@jaceksaryusz-wolski.pl, 42 630-22-07 

Agata Roksela, agata.roksela@jaceksaryusz-wolski.pl  

Barbara Wrąbel, basiawrabel@o2.pl, 42 678-33-78 wew. 351 

Barbara Muras, basiamuras@gmail.com, 42 678-33-78 wew. 351 

 

  

mailto:basiawrabel@o2.pl
mailto:basiawrabel@o2.pl
mailto:mariawiktroria.okonska@gmail.com
mailto:biuro@jaceksaryusz-wolski.pl
mailto:agata.roksela@jaceksaryusz-wolski.pl
mailto:basiawrabel@o2.pl
mailto:basiamuras@gmail.com
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445.  

Temat Europejski Klub Seniora 

Adresaci uczestnicy Akademii Seniora 

Rodzaj formy warsztaty, spotkania z europarlamentarzystami, prezentacje, konkursy 

Liczba godzin w zależności od potrzeb 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Debata nt. aktualnych problemów w Europie 

 Najpiękniejsze miejsca Europy 

 Kuchnia europejska 

Informacje dodatkowe 
Projekt realizowany wspólnie z Biurem Poselskim do PE dr. Jacka Saryusz-Wolskiego 

i Instytutem Europejskim w Łodzi 

Organizator Barbara Wrąbel, basiawrabel@o2.pl, 42 678-33-78 wew. 351 

 

446.  

Temat VIII Interdyscyplinarny Konkurs O szkodliwości korupcji 

Adresaci uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konkurs 

Liczba godzin 10 

Planowany termin 

realizacji 
luty – kwiecień 2017 r. 

Treści 

 Zapobieganie i przeciwdziałanie korupcji poprzez edukację 

 Obszary działań ludzkich zagrożone korupcją 

 Rozbudzanie zainteresowania współczesną tematyką społeczną, gospodarczą 

i polityczną 

Informacje dodatkowe 
Współpraca – Łódzkie Kuratorium Oświaty, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 

w Łodzi, Fundacja im J. A. Fresnela, firma Plagiat.pl 

Organizator Barbara Muras, basia.muras@gmail.com, 42 678-33-78 wew. 351 

 

447.  

Temat Nowoczesne techniki i narzędzia w kształceniu Wiedzy o społeczeństwie 

Adresaci nauczyciele WOS w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne/cykl warsztatów 

Liczba godzin 3/15 

Planowany termin 

realizacji 
listopad 2016 r., styczeń – luty 2016 r. 

Treści 

 Ocenianie Kształtujące w WOS 

 Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach WOS 

 „Prasówka” jako skuteczne narzędzie do wykorzystania i tworzenia 

informacji – w ramach wymagań określonych w podstawie programowej 

Wiedzy o społeczeństwie 

 Metoda projektów w edukacji obywatelskiej 

Organizator Barbara Muras, basia.muras@gmail.com, 42 678-33-78 wew. 351 

 

mailto:basiawrabel@o2.pl
mailto:basia.muras@gmail.com
mailto:basia.muras@gmail.com
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448.  

Temat Jak wykorzystać coaching w edukacji obywatelskiej w szkole? 

Adresaci nauczyciele z wszystkich typów szkół. 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne/cykl warsztatów 

Liczba godzin 3/15 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Efektywna komunikacja z uczniem, rodzicem, dyrektorem 

 Określanie i osiąganie celów w procesie zmiany 

 Narzędzia coachingowe w aktywizowaniu uczniów do pracy 

Informacje dodatkowe Czas trwania i zakres tematyczny zajęć dostosowany do potrzeb uczestników 

Organizator Barbara Muras, basia.muras@gmail.com, 42 678-33-78 wew. 351  

 

449.  

Temat Edukacja prawna w szkole 

Adresaci nauczyciele z wszystkich typów szkół. 

Rodzaj formy spotkania z radami pedagogicznymi/warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 2/4 

Planowany termin 

realizacji 
wrzesień 2016 r. – maj 2017 r. 

Treści 

 Sieć internetowa a różne gałęzie prawa z nią związane: prawo autorskie 

i ochrona wizerunku w sieci, zakupy przez Internet, nękanie i stalking 

– Kodeks Wykroczeń i Kodeks Karny 

 Jak zachęcić ucznia do poznawania prawa? Prawa naturalne a prawa stanowione 

w świetle Konstytucji RP – w kontekście praw i obowiązków uczniów 

 Wykorzystanie dostępnych kazusów i zasobów (np. Poradnik dla nauczyciela. 

Przychodzi uczeń do prawnika) dla podwyższania kompetencji nauczyciela 

w zakresie edukacji prawnej 

Informacje dodatkowe 

Współpraca – Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Sprawiedliwości, 

pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

Zakres tematyczny oraz forma zajęć do wyboru przez nauczycieli 

Organizator Barbara Muras, basia.muras@gmail.com, 42 678-33-78 wew. 351 

 

450.  

Temat Społeczne i prawne skutki internetowych zagrożeń – jak im zapobiegać? 

Adresaci uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe dla uczniów 

Liczba godzin 1 – 2 

Planowany termin 

realizacji 
październik 2016 r. – czerwiec 2017 r. 

Treści 

 Konsekwencje prawne dla wykroczeń i przestępstw w Internecie 

 Ochrona wizerunku w sieci 

 Zakupy przez Internet 

 Nękanie i stalking – Kodeks Wykroczeń i Kodeks Karny itd. 

Informacje dodatkowe Współpraca – Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Sprawiedliwości 

Organizator Barbara Muras, basia.muras@gmail.com, 42 678-33-78 wew. 351 

mailto:basia.muras@gmail.com
mailto:basia.muras@gmail.com
mailto:basia.muras@gmail.com
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INFORMACJE DODATKOWE 

Będziemy również realizować spotkania edukacyjne z radami pedagogicznymi i zespołami 

nauczycielskimi w szkołach. Propozycje ich tematyki podano w niniejszej ofercie. Zachęcamy do 

zgłaszania tematów i zagadnień, które wynikają z potrzeb szkół oraz zespołów przedmiotowych, 

zadaniowych i problemowych. Każdej łódzkiej szkole przysługują dwa 2-godzinne spotkania nieodpłatnie. 

Koszt każdego następnego wynosi 150 zł za jedną godzinę dydaktyczną. 

Spotkania z radami pedagogicznymi, warsztaty metodyczne lub inne formy doskonalenia realizowane 

na odrębne zlecenie, wykraczające poza ofertę edukacyjną Centrum, będą indywidualnie kalkulowane 

(minimum 150 zł/godz.).  

W kalkulacji warsztatów metodycznych i innych form doskonalenia będą uwzględnione przede 

wszystkim koszty materiałów (tj. od 5 do 8 zł/godz. od uczestnika). Koszt zaświadczenia poświadczającego 

udział w danej formie doskonalenia wynosi 5 zł. 

 

Przypominamy, że w roku szkolnym 2016/2017 (w okresie wrzesień – listopad) będziemy realizowali 

następujące „granty” Łódzkiego Kuratora Oświaty (nieodpłatne):  

Numer 

zadania 
Temat zadania Adresaci Obszar* Koordynator 

1. Strategia doboru zadań i metod ich 

rozwiązywania w kontekście 

wykorzystania potencjału 

ucznia/klasy 

nauczyciele matematyki, 

fizyki, chemii 

w gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych 

Ia, Ib Andrzej Melson 

3. Edukacja językowa małego dziecka nauczyciele przedszkoli 

i klas I-III szkoły 

podstawowej 

Ia, Ib Anna 

Koralewska 

4. Praca z najmłodszymi uczniami 

w świetlicy szkolnej 

nauczyciele świetlic 

szkolnych w szkołach 

podstawowych 

Ia, Ib Katarzyna 

Kasprzyk 

5. Kształtowanie umiejętności 

psychospołecznych na lekcjach 

wychowania fizycznego jako 

element edukacji zdrowotnej 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

Ia, Ib Ewa Sprawka 

6. Badanie osiągnięć szkolnych 

uczniów 

nauczyciele gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych 

Ia, Ib Ewa 

Wilczyńska 

8. Współczesne zagrożenia rozwoju 

młodego człowieka – wyzwania dla 

szkoły i wychowawców 

nauczyciele Ia, Ib Elżbieta 

Leśniowska 

9. Nowoczesny proces kształcenia 

w szkole zawodowej 

nauczyciele i dyrektorzy 

szkół zawodowych 

Ia, Ib Barbara 

Kapruziak 

10. Behawioralne metody oddziaływań 

wobec dziecka z trudnościami 

w zachowaniu 

nauczyciele Ia, Ib Joanna 

Gruszczyńska 

12. Zaburzenia zdrowia i rozwoju dzieci 

i młodzieży wynikające z zaniku 

więzi rodzinnych 

nauczyciele Ia, Ib Joanna 

Gruszczyńska 

  

18 
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13. Edukacja obywatelska i patriotyczna nauczyciele Ia, Ib Barbara Wrąbel 

14. Rola i zadania nauczycieli 

i rodziców w procesie zmiany 

agresywnych zachowań uczniów 

nauczyciele przedszkoli 

i szkół podstawowych 

Ia, Ib Aleksandra 

Proc 

15. Interwencja kryzysowa 

w środowisku szkolnym 

nauczyciele Ia, Ib Jolanta 

Markiewicz 

 

* Obszar 1a – dla nauczycieli ze szkół/placówek z terenu Miasta Łódź 

* Obszar 1b – dla nauczycieli ze szkół/placówek z terenu następujących powiatów: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, 

kutnowski, łęczycki, brzeziński 

 

O zakwalifikowaniu do udziału w kursach zdecyduje kolejność zgłoszeń i zapewnienie dostępności 

nauczycielom z jak największej liczby szkół/placówek (z jednej szkoły/placówki 1-2 osoby). 

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 września 2016 r. – wypełnioną Kartę zgłoszenia z akceptacją dyrektora 

szkoły (pieczęć firmowa, pieczątka imienna i podpis dyrektora szkoły) należy przesyłać na adres e-mail 

ŁCDNiKP – wcdnikp@wckp.lodz.pl, koordynatora zadania lub złożyć w sekretariacie ŁCDNiKP – 

ul. Kopcińskiego 29, pok. 209. Wszelkich informacji udzielają koordynatorzy i pracownicy sekretariatu 

ŁCDNiKP tel.: 42 678-33-78. 

  

mailto:wcdnikp@wckp.lodz.pl
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KURSY KWALIFIKACYJNE I STUDIA PODYPLOMOWE 

1. Kurs kwalifikacyjny Organizacja i zarządzanie oświatą 

(patrz pozycja 5. Oferty…) 

 

2. Kurs kwalifikacyjny Metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej 

(patrz pozycja 6. Oferty…) 

 

3. Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kwalifikacja E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 

(patrz pozycja 319. Oferty…) 

 

4. Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kwalifikacja T.6. Sporządzanie potraw i napojów 

(patrz pozycja 320. Oferty…) 

 

5. Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kwalifikacja T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

(patrz pozycja 321. Oferty…) 

 

6. Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kwalifikacja A.54. Przygotowanie materiałów graficznych 

do procesu drukowania 

(patrz pozycja 322. Oferty…) 

 

7. Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kwalifikacja B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

(patrz pozycja 323. Oferty…) 

 

8. Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kwalifikacja B.12. Wykonywanie robót dekarskich 

(patrz pozycja 324. Oferty…) 

 

9. Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kwalifikacja B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

(patrz pozycja 325. Oferty…) 

 

10. Studia podyplomowe Informatyka i technologie informacyjne dla nauczycieli 

Liczba godzin: 370 + 60 godz. praktyk w szkole 

Planowany koszt udziału: 3800 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 pocztowy:  ........................  miejscowość:  ............................................  

4. ulica: ...............................................................................................................................................  nr:  .................  

5. telefon:  ......................................................... e-mail:  ..........................................................................................  
 

6. Funkcja/stanowisko/przedmiot/specjalność:  ..............................................................................................  
 

7. 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 Cen trum 
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.  
 

8. Podpis zgłaszającego się:   9. Akceptacja Dyrektora szkoły/placówki/firmy:*** 

      ..................................................                                   ...............................................................................................  

*** w przypadku ucznia niepełnoletniego, akceptacja jego rodziców  
 

10.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  ........................  

 

(pieczęć szkoły/placówki) 

 

Zgłoszenie przyjął: ............................................................................... w dniu  ........................................................  


