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Szanowni DYREKTORZY, WICEDYREKTORZY, NAUCZYCIELE! 

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Łódzkiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przedstawia informacje o zaplanowanych  

do realizacji formach doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego kadry 

pedagogicznej wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. 

Przy jej opracowaniu uwzględniliśmy diagnozę potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów 

i nauczycieli, wnioski z ewaluacji przeprowadzonych usług oraz kierunki polityki oświatowej 

państwa określone przez MEN.  

Nasza oferta zorientowana jest na udzielanie Państwu wsparcia w racjonalnym 

planowaniu, optymalnej organizacji i efektywnej realizacji zadań zawodowych. Mamy 

nadzieję, że będzie sprzyjała: 

– doskonaleniu umiejętności kierunkowych i interdyscyplinarnych, 

– wzbogacaniu warsztatu pracy, 

– przygotowanie do pełnienia nowych ról zawodowych, 

– rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej, 

– wymianie doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk. 

W roku szkolnym 2013/2014 szczególną rangę nadamy kompleksowemu wspieraniu 

szkół/placówek oraz działalności zespołów metodycznych, zadaniowych i innowacyjnych, 

a wyniki ich prac będą upowszechniane w celu inspirowania nauczycieli do kreatywności 

pedagogicznej.  

W sprawie konkretnych form doradztwa i doskonalenia zawodowego, doradcy 

metodyczni i konsultanci będą z Państwem komunikować się za pośrednictwem 

INFORMATORÓW MIESIĘCZNYCH i SZYBKICH INFORMACJI przekazywanych 

dyrektorom i nauczycielom oraz umieszczanych na stronie internetowej Centrum. 

We wrześniu, jak co roku, zostanie opublikowany informator zawierający wykaz 

imienny doradców metodycznych i konsultantów pracujących w Centrum oraz dane 

dotyczące miejsc i terminów stałych dyżurów przeznaczonych na spotkania indywidualne  

z nauczycielami. 

Oprócz zaprezentowanych w ofercie form doradztwa i doskonalenia przewidujemy 

organizację innych spotkań edukacyjnych, których tematyka będzie zależna od potrzeb 

i zainteresowań dyrektorów, nauczycieli, rad pedagogicznych zgłaszanych na bieżąco w ciągu 

roku szkolnego. Zachęcamy również do składania zapotrzebowań na spotkania pracowników 

Centrum z zespołami przedmiotowymi i zadaniowymi funkcjonującymi w szkołach/ 

placówkach. 

Jesteśmy przekonani, że Państwa propozycje, sugestie i uwagi przyczynią się do 

wzbogacenia i urozmaicenia niniejszej oferty. 

Wszystkich dyrektorów i nauczycieli łódzkich przedszkoli, szkół, placówek 

oświatowych zachęcamy do korzystania z naszych usług edukacyjnych. Życzymy Państwu 

wielu sukcesów pedagogicznych i satysfakcjonującej współpracy z Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 
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ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 
1.  

Temat Akademia Dyrektora Przedszkola 

Adresaci dyrektorzy przedszkoli 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 3 (jedno spotkanie)  

Planowany termin realizacji od września 2013 r. raz w miesiącu  

Treści 

 Aktualne akty prawne dotyczące funkcjonowania przedszkola 

 Kreatywne i efektywne zarządzanie przedszkolem 

 Planowanie, sprawowanie i dokumentowanie nadzoru 

pedagogicznego 

 Rozwój zawodowy nauczycieli 

(inne tematy dostosowane do bieżących potrzeb zgłaszanych przez 

uczestników)  

Informacje dodatkowe 
Osoby prowadzące: konsultanci ŁCDNiKP, doradcy metodyczni, 

zaproszeni specjaliści 

Organizator 
Elżbieta Kolczyńska, (42)6783378 wew.208, ekolczynska@wckp.lodz.pl 
współpraca: Aneta Madziara, amadziara@wp.pl 

 

2.  

Temat Akademia Dyrektora Szkoły 

Adresaci dyrektorzy szkół/placówek oświatowych  

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 4 (jedno spotkanie)  

Planowany termin realizacji od września 2013 r. raz w miesiącu  

Treści 

 Zarządzanie szkołą/placówką oświatową z uwzględnieniem 

wprowadzanych zmian w edukacji 

 Planowanie, sprawowanie i dokumentowanie nadzoru 

pedagogicznego zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi 

 Sprawna i kreatywna organizacja pracy szkoły/placówki 

(szczegółowa tematyka spotkań będzie dostosowana do bieżących 

potrzeb zgłaszanych przez uczestników)  

Informacje dodatkowe 
Osoby prowadzące: konsultanci ŁCDNiKP, doradcy metodyczni, 

zaproszeni specjaliści 

Organizator 

Aneta Madziara, (42)6783378 wew. 208, amadziara@wp.pl 

współpraca: Elżbieta Kolczyńska, ekolczynska@wckp.lodz.pl,  

Ewa Wachowicz, ewunia.wachowicz@gmail.com 

 

3.  
Temat Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe 

Adresaci liderzy szkolni, zainteresowani nauczyciele 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 3 (jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r. (cyklicznie raz w miesiącu) 

Treści 

 Rozwój zawodowy nauczycieli 

 Projektowanie i doskonalenie pracy szkoły 

 Rola i zadania lidera 

 Praca zespołów (zadaniowych, problemowych, przedmiotowych) 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają wypracowane scenariusze wsparcia liderów 

zespołów problemowych i zadaniowych 

Organizator 
Aneta Madziara ,(42)6783378 wew.208, amadziara@wp.pl  

współpraca: Zofia Kordala, zofiakordala@gmail.com 
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4.  

Temat 
Prezentacja przykładów dobrych praktyk: Powiem Tobie, co mam 

w głowie… 

Adresaci zainteresowani dyrektorzy, nauczyciele 

Rodzaj formy prezentacje dydaktyczne 

Liczba godzin 3 (jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – maj 2014 r. (raz w miesiącu) 

Treści 

 Specyfika pracy z dzieckiem z różnymi potrzebami edukacyjnymi 

 Inicjatywy nauczycieli 

 Projekty edukacyjne 

 Prezentacje dobrych praktyk zgłoszonych przez uczestników 

Informacje dodatkowe 
Udział na podstawie Karty zgłoszenia. 

Uczestnicy otrzymają materiały w wersji elektronicznej  

Organizator 
Katarzyna Pęczek, (42)6783378 wew.208, peczekk@interia.pl  

współpraca: Aneta Madziara, amadziara@wp.pl 

 

5.  

Temat Język angielski 

Adresaci dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 3 (jedno spotkanie)  

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r. (zajęcia raz w tygodniu) 

Treści 

 Język angielski na poziomie A1 

 Język angielski na poziomie A2 

 Język angielski na poziomie B1 

Informacje dodatkowe 

60 godzin zajęć dla każdego poziomu, grupa nie może liczyć więcej niż 

15 osób. 

Koszt udziału 300 zł 

Organizator Zofia Kordala, (42)6783378 wew.208, zofiakordala@gmail.com 

  

6.  
Temat Przykłady dobrych praktyk - W poszukiwaniu Mistrza 

Adresaci 
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych,  

nauczyciele – szkolni koordynatorzy projektu 

Rodzaj formy 
prezentacje dydaktyczne (Akademia Dyrektora Szkoły i Akademia 

Dyrektora Przedszkola), konsultacje indywidualne i grupowe 

Liczba godzin 3 (jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – marzec 2014 r. (cyklicznie raz w miesiącu) 

Treści 

 Przedstawienie celu i zadań w projekcie W poszukiwaniu Mistrza 

 Praca w grupie 

 Wypracowanie kryteriów wyboru Nauczyciela - Mistrza  

dla poszczególnych etapów kształcenia 

 Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli-koordynatorów 

 Prezentacje projektów  

Informacje dodatkowe 

Efektem spotkań zespołów zadaniowych będzie Galeria Mistrzów 

przedstawiona podczas Targów Edukacyjnych w 2013 r. oraz 

prezentowana na co dzień w ŁCDNiKP 

Organizator 
Zofia Kordala, (42)6783378 wew.208, zofiakordala@gmail.com 

współpraca: Aneta Madziara, Elżbieta Kolczyńska, Katarzyna Pęczek 

 



 

 

 

9 

 

7.  
Temat Organizacja pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej 

Adresaci zainteresowani dyrektorzy szkół/placówek oświatowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 3 (jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r. (cyklicznie raz w miesiącu) 

Treści 

 Kompetencje i zadania dyrektora i wicedyrektora w planowaniu 

i organizacji pracy szkoły 

 Współpraca z radą pedagogiczną 

 Obserwacje zajęć 

 Komunikacja werbalna i niewerbalna 

 Marketing szkoły 

 System vulcan bez tajemnic 

 Nadzór wewnętrzny w szkole 

 Coaching w edukacji 

Informacje dodatkowe Możliwość uczestniczenia tylko w części spotkań 

Organizator 
Elżbieta Kolczyńska, (42)6783378 wew. 208, 

ekolczynska@wckp.lodz.pl  

 

8.  
Temat Kontrola zarządcza 

Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy, zainteresowani nauczyciele 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 3 (jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji  październik 2013 r. – czerwiec 2014 r. (planowane 4 spotkania) 

Treści 

 Istota kontroli zarządczej 

 Zastosowanie w praktyce szkolnej 

 Zadania dyrektora i nauczycieli 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają materiały wspierające: przykładowe 

harmonogramy i przykładowe narzędzia, wzory raportów i innych 

dokumentów 

Organizator Ewa Derecka  

 

9.  

Temat 
Planowanie, organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w szkole/placówce  

Adresaci 
dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele i rady pedagogiczne wszystkich 

typów szkół  

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 3 (jedno spotkanie)  

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – czerwiec 2014 r. (raz w miesiącu )  

Treści 

 Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  

 i młodzieży  

 Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

 Sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

 Podstawa programowa w kontekście pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 Opracowanie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania 

Ucznia w odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego 

 Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego 



 

 

 

10 

 

Informacje dodatkowe 

O doborze uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Grupa nie może 

liczyć więcej niż 20 osób. Uczestnicy otrzymają komplet 

wypracowanych materiałów oraz zaświadczenie potwierdzające udział. 

Planowany koszt udziału 20 zł 

Organizator 

Katarzyna Pęczek, Jolanta Wojciechowska (42)6783378 wew.208, 

peczekk@interia.pl  

współpraca: Aneta Madziara, amadziara@wp.pl,  

Ewa Wachowicz, ewunia.wachowicz@gmail.com 

 

10.  
Temat Aktualizacja wiedzy dotyczącej uregulowań prawnych 

Adresaci dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 5 (jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. (spotkanie raz w tygodniu) 

Treści 

 Aktualne akty prawne dotyczące funkcjonowania szkoły/placówki 

 Prawo pracy – formy zatrudniania pracowników i świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy 

 Prawo administracyjne 

 Organy szkoły/placówki i ich kompetencje 

 Zadania dyrektora szkoły/placówki 

 Kompetencje nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego 

szkoły/placówki 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają materiały wspierające. Część zajęć będzie 

realizowana w formie warsztatowej. Osoba prowadząca: Iwona 

Kwiatkowska. Planowany koszt udziału 150 zł 

Organizator Zofia Kordala, (42)6783378 wew.208, zofiakordala@gmail.com 

 

11.  
Temat Wypalenie zawodowe nauczycieli – jak mu przeciwdziałać? 

Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 3 (jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji styczeń – czerwiec 2014 r. (cyklicznie raz w miesiącu) 

Treści 

 Pojęcie i obraz kliniczny wypalenia zawodowego 

 Wypalenie zawodowe - przegląd koncepcji 

 Etapy wypalenia 

 Objawy wypalenia zawodowego 

 Przyczyny powstawania wypalenia zawodowego 

 Działania profilaktyczne 

 Sposoby przezwyciężania stresu 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają materiały wspierające. 

Osoby prowadzące: Aneta Madziara, Aleksandra Fijałkowska (lekarz, 

psychoterapeuta). Planowany koszt udziału 30 zł 

Organizator 
Aneta Madziara, (42)6783378 wew.208, amadziara@wp.pl 

współpraca: Katarzyna Pęczek, peczekk@interia.pl 
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12.  

Temat Awans zawodowy nauczycieli 

Adresaci dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych, nauczyciele 

Rodzaj formy konsultacje/ warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 3 (jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji 
listopad 2013 r. – kwiecień 2014 r. (liczba spotkań i częstotliwość 

w zależności od potrzeb uczestników) 

Treści 

 Uregulowania prawne 

 Obowiązki nauczycieli 

 Zadania dyrektora 

 Przygotowanie dokumentacji 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały wspierające 

Organizator 

Jolanta Wojciechowska, (42)6783378 wew.208, amadziara@wp.pl  

współpraca: Zofia Kordala, zofiakordala@gmail.com,  

Ewa Wachowicz, ewunia.wachowicz@gmail.com 

 

13.  

Temat Coach 

Adresaci dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych, nauczyciele 

Rodzaj formy konsultacje/warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 16 (4 godz. x 4 spotkania) 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. – marzec 2014 

Treści 

 Proces i rodzaje coachingu 

 Model sesji coachingowej 

 Narzędzia pracy coacha 

 Profil kompetencyjny coacha 

Informacje dodatkowe 

O doborze uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Grupa nie może 

liczyć więcej niż 16 osób. Uczestnicy otrzymają komplet 

wypracowanych materiałów oraz zaświadczenie potwierdzające udział. 

Planowany koszt udziału 50 zł 

Organizator Ewa Wachowicz, ewunia.wachowicz@gmail.com 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA 

WCZESNOSZKOLNA 
 

14.  

Temat 
Rola multimediów w edukacji małego dziecka. Kierunki działalności 

Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w 2013/14 r. 

Adresaci 
dyrektorzy szkół podstawowych, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

i świetlic szkolnych 

Rodzaj formy konferencja metodyczna  

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji 19 września 2013 r. 

Treści 

 Miejsce edukacji multimedialnej w procesie kształcenia uczniów klas 

I-III 

 Innowacyjne rozwiązania nauczycieli Zespołu Zadaniowego ds. 

Wytwarzania Materiałów Edukacyjnych z Wykorzystaniem Zasobów 

Tablicy Interaktywnej 

 Oferta doradztwa i doskonalenia na rok 2013/14 

Informacje dodatkowe Karta zgłoszenia do 17 września 2013 r.  

Organizator 
Katarzyna Gizewska, współpraca: Hanna Derewlana, Agnieszka 

Kacprzak, Aleksandra Proc 

 

15.  

Temat 

Młody poszukiwacz matematycznych tajemnic - prezentacja 

innowacyjnych rozwiązań metodycznych. Kierunki działalności 

Pracowni Edukacji Przedszkolnej  

i Wczesnoszkolnej w 2013/14 r. 

Adresaci dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele edukacji przedszkolnej 

Rodzaj formy konferencja metodyczna  

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji 24 września 2013 r. 

Treści 

 Nowoczesny model edukacji matematycznej w oparciu o wybrane 

metody i formy pracy 

 Sposoby rozwijania uzdolnień matematycznych u małego dziecka 

 Oferta doradztwa i doskonalenia na rok 2013/14 

Informacje dodatkowe Karta zgłoszenia do 17 września 2013 r.  

Organizator Anna Koralewska, współpraca: Małgorzata Marczak, Beata Wosińska 

 

16.  

Temat 
Aktywność matematyczna dziecka 5-7 letniego w aspekcie 

zastosowania niekonwencjonalnych metod, form pracy, pomocy 

dydaktycznych 

Adresaci 
nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach  

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji październik – listopad 2013 r. 

Treści 

 Niekonwencjonalne metody, formy pracy, gotowe pomoce 

dydaktyczne stosowane w matematyce 

 Organizacja procesu edukacyjnego ukierunkowana na wykorzystanie 

technologii informacyjnej oraz tablicy interaktywnej w zakresie 

edukacji matematycznej 

2 
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 Zadania, zabawy, ćwiczenia, pomoce dydaktyczne aktywizujące 

dziecko zaprojektowane przez nauczycieli 

Informacje dodatkowe Karta zgłoszenia do dnia 30 września 2013 r. 

Organizator Aleksandra Proc, współpraca: Anna Koralewska 

 

17.  

Temat 
Rozwijanie zdolności matematycznych. Organizacja pracy lidera 

WDN w bieżącym roku szkolnym 

Adresaci nauczyciele, liderzy WDN 

Rodzaj formy spotkanie zespołu metodycznego 

Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji 9 października 2013 r. 

Treści 
 Zabawy i ćwiczenia rozwijające aktywność matematyczną dziecka 

 Plan pracy lidera WDN w nowym roku szkolny 

Informacje dodatkowe Karta zgłoszenia do dnia 30 października 2012 r. 

Organizator Anna Koralewska 

 

18.  

Temat 
W tajemniczym świecie przyrody – badanie, odkrywanie natury 

w różnych porach roku 

Adresaci nauczyciele edukacji przedszkolnej 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne  

Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści 

 Walory środowiska przyrodniczego (ogród przedszkolny, park, łąka, 

las) w różnych porach roku inspiracją do projektowania zajęć 

edukacyjnych 

 Metody i formy pracy stosowane na zajęciach terenowych 

 Niekonwencjonalne pomoce dydaktyczne wykorzystywane 

w edukacji przyrodniczej 

Informacje dodatkowe 

Oferta skierowana jest do nauczycieli będących w sieci przedszkoli 

ekologicznych. 

Współpraca z Centrum Inicjatyw Edukacyjnych „ANIMO” 

Organizator Beata Wosińska 

 

19.  
Temat Trudności w nauce pisania i sposoby ich niwelowania 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  

Rodzaj formy warsztaty metodyczne  

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji wrzesień – październik 2013 r. 

Treści 

 Przyczyny trudności w nauce pisania 

 Rodzaje błędów w pisaniu 

 Sposoby rozwijania grafomotoryki 

 Wybrane metody rozwijania umiejętności ortograficznych  

Informacje dodatkowe Karta zgłoszenia do 25 września 2013 r. 

Organizator Agnieszka Kacprzak, współpraca: Hanna Derewlana 
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20.  
Temat Wspieranie nauczycieli o krótkim stażu pracy 

Adresaci nauczyciele stażyści i kontraktowi 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji 18 września 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 
Organizacja i planowanie pracy, zadania, obowiązki nauczyciela oraz 

planowanie rozwoju zawodowego 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy wypracują materiały przydatne do pracy oraz propozycje 

dokumentacji obowiązującej nauczyciela. 

Otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach 

Organizator Anna Koralewska 

 

21.  

Temat 
Specyfika wybranych zawodów mieszkańców Łodzi, w ujęciu 

historycznym i współczesnym 

Adresaci nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic  

Rodzaj formy warsztaty metodyczne  

Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji październik – listopad 2013 r., luty – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Specyfika zawodów: architekta, aptekarza, tkacza, drukarza, 

garncarza 

 Podobieństwa i różnice w wybranych zawodach łodzian 

wykonywanych dawniej i dziś 

 Warunki życia, zajęcia dawnych mieszkańców Łodzi  

 Sposoby rozwijania zainteresowań dzieci tematyką prozawodową 

w ramach współpracy z różnymi instytucjami  

Informacje dodatkowe 

Karta zgłoszenia do 30 października 2013 r.  

Współpraca z Muzeum Miasta Łodzi, Centralnym Muzeum 

Włókiennictwa, Muzeum Książki, Muzeum Farmacji 

Organizator 
Hanna Derewlana, współpraca: Agnieszka Kacprzak, Katarzyna 

Gizewska 

 

22.  

Temat 
Tablica interaktywna nowoczesnym narzędziem w edukacji 

przedszkolnej 

Adresaci nauczyciele edukacji przedszkolnej 

Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 

Treści 

 Innowacyjne rozwiązania nauczycieli Zespołu Zadaniowego 

ds. Wytwarzania Materiałów Edukacyjnych z Wykorzystaniem 

Zasobów Tablicy Interaktywnej 

 Tablica interaktywna środkiem wspomagającym efektywne uczenie się  

 Multimedia w rozwijaniu zainteresowań małego dziecka 

Informacje dodatkowe 
Karta zgłoszenia do dnia 10 października 2013 r. 

Współpraca z firmą SYNAPIA 

Organizator Małgorzata Marczak, współpraca: Beata Wosińska 
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23.  

Temat Kreatywny nauczyciel przedszkola 

Adresaci 
nauczyciele edukacji przedszkolnej, uczestnicy zespołu ABC pracy 

nauczyciela z krótkim stażem 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 

Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 
Proces edukacyjny ukierunkowany na efektywne stymulowanie rozwoju 

dziecka z uwzględnieniem wybranych metod i form pracy 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Małgorzata Marczak, współpraca: Katarzyna Gizewska 

 
24.  

Temat 
Praca z małym dzieckiem w aspekcie założeń pedagogiki Marii 

Montessorii 

Adresaci nauczyciele edukacji przedszkolnej i inni zainteresowani 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 

Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji  październik 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Sposoby indywidualizacji pracy z dzieckiem 

 Montessoriański materiał rozwojowy w stymulowaniu 

wszechstronnego rozwoju przedszkolaka 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Małgorzata Marczak 

 

25.  

Temat Rękodzieło artystyczne w edukacji technicznej dziecka 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji  październik 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Wybrane techniki haftu w pracy z dzieckiem 

 Sposoby rozwijania zainteresowań uczniów i nauczycieli poprzez 

wykorzystanie rękodzieła artystycznego na zajęciach zintegrowanych 

i pozalekcyjnych 

Informacje dodatkowe 
Karta zgłoszenia do 30 września 2013 r. 

Współpraca z Fabryką Nici „Ariadna” 

Organizator Aleksandra Proc, współpraca: Katarzyna Gizewska 

 
26.  

Temat 
Odkrywamy młode talenty – wyzwalanie różnych typów inteligencji 

z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy 

Adresaci nauczyciele edukacji przedszkolnej  

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji  październik 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Rodzaje zabaw i ćwiczeń stymulujących wybrane zdolności u małego 

dziecka 

 Plan daltoński inspiracją do tworzenia optymalnych warunków 

samodzielnego uczenia się wychowanków 

 Sposoby wykorzystywania różnorodnych pomocy dydaktycznych 

w rozwijaniu potencjału twórczego przedszkolaka 



 

 

 

16 

 

Informacje dodatkowe 
Forma skierowana jest do nauczycieli przedszkoli wdrażających model 

pracy w oparciu o koncepcję H. Gardnera 

Organizator Małgorzata Marczak, współpraca: Beata Wosińska 

 

27.  

Temat Spotkania z bajką terapeutyczną 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne  

Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji listopad – grudzień 2013 r. 

Treści 

 Symptomy problemów emocjonalnych uczniów klas I-IIII 

 Rodzaje i struktura bajek terapeutycznych 

 Sposoby wykorzystania bajek terapeutycznych w rozwiązywaniu 

wybranych problemów dzieci 

 Plan tworzenia własnych opowiadań terapeutycznych wg koncepcji 

Doris Brett  

Informacje dodatkowe Karta zgłoszenia do 30 października 2013 r.  

Organizator Hanna Derewlana, współpraca: Agnieszka Kacprzak 

 

28.  

Temat 
Współczesne techniki plastyczne i rękodzielnicze powiązane  

z dawnymi zawodami mieszkańców Łodzi 

Adresaci nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic  

Rodzaj formy warsztaty metodyczne  

Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r., luty 2014 r. 

Treści 

 Specyfika wybranych technik artystycznych: drukowanie, tkanie, 

rzeźbienie, lepienie z gliny, wyplatanie, zdobienie 

 Sposoby wykorzystania poznanych technik w różnych grupach wiekowych  

Informacje dodatkowe 

Karta zgłoszenia do 30 października 2013 r. 

Pierwszeństwo udziału dla nauczycieli uczestniczących w warsztatach 

Specyfika wybranych zawodów mieszkańców Łodzi, w ujęciu 

historycznym i współczesnym  

Organizator 
Katarzyna Gizewska, współpraca: Agnieszka Kacprzak, Hanna 

Derewlana 

 
29.  

Temat 
Niekonwencjonalne metody nauki czytania i pisania w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej  

Adresaci 
nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz oddziałów 

przedszkolnych w szkołach 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji listopad – grudzień 2013 r., luty – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Prezentacja założeń metod: Glottodydaktyka, Dobrego Startu, Krok 

po Kroku Jagody Cieszyńskiej, magiczne sposoby na naukę czytania 

i pisania autorstwa Danuty Gmosińskiej i Violety Woźniak 

 Propozycje zabaw i ćwiczeń opracowanych w oparciu 

o prezentowane metody 

 Sposoby projektowania procesu edukacyjnego z uwzględnieniem 

wybranych metod  

Informacje dodatkowe Karta zgłoszenia do dnia 30 października 2013 r. 

Organizator Aleksandra Proc, współpraca: Anna Koralewska, Agnieszka Kacprzak 
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30.  

Temat 
Bajka terapeutyczna drogą do odkrywania i stymulowania 

dziecięcych emocji 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne  

Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji grudzień 2013 r. – styczeń 2014 r. 

Treści 
Sposoby wykorzystania bajek relaksacyjnych i psychoedukacyjnych 

w rozwiązywaniu wybranych problemów uczniów 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Hanna Derewlana, Agnieszka Kacprzak 

 

31.  

Temat Katalog twórczych inspiracji nauczyciela przedszkola 

Adresaci nauczyciele edukacji przedszkolnej  

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 9 

Planowany termin realizacji styczeń – maj 2014 r. 

Treści 

 Wybrane metody rozwijania różnych typów inteligencji 

 Sposoby projektowania i organizowania zajęć edukacyjnych 

 Rola nauczyciela w procesie wspomagania rozwoju małego dziecka 

Informacje dodatkowe 
Informacje szczegółowe będą zamieszczane w Informatorach 

miesięcznych 

Organizator Małgorzata Marczak, Beata Wosińska 

 

32.  

Temat 
 Niekonwencjonalne pomoce dydaktyczne stosowane w nauce 

czytania i pisania oraz w rozwijaniu aktywności społecznej dziecka 

Adresaci 
nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz oddziałów 

przedszkolnych w szkołach 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji luty – marzec 2014 r. 

Treści 

 Sposoby wykorzystania wybranych pomocy dydaktycznych 

w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie rozwijania 

nauki czytania i pisania  

 Środki i materiały dydaktyczne wykorzystywane w rozwijaniu 

aktywności społecznej dziecka 

Informacje dodatkowe  Karta zgłoszenia do dnia 31 stycznia 2014 r.  

Organizator Anna Koralewska, współpraca: Aleksandra Proc 

 

33.  

Temat 
Bank pomysłów na projektowanie zajęć edukacyjnych z dziećmi 

z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych 

Adresaci 
nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej 

i świetlic 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji luty – maj 2014 r. 

Treści 
 Sposoby projektowania sytuacji edukacyjnych z zastosowaniem 

zasobów technologii informacyjno-komunikacyjnych 
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 Programy multimedialne wykorzystywane do generowania rozwiązań 

metodycznych 

Informacje dodatkowe Karta zgłoszenia do 31 stycznia 2014 r. 

Organizator Beata Wosińska, współpraca: Małgorzata Marczak, Katarzyna Gizewska 

 

34.  

Temat Trudności w nauce czytania 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  

Rodzaj formy warsztaty metodyczne  

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji  luty – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Przyczyny trudności w nauce czytania 

 Etapy i rodzaje ćwiczeń w rozwijaniu funkcji słuchowych 

 Wybrane metody wspomagające technikę czytania 

 Sposoby kształtowania umiejętności czytania ze zrozumieniem  

Informacje dodatkowe Karta zgłoszenia do 30 stycznia 2014 r. 

Organizator Hanna Derewlana, współpraca: Agnieszka Kacprzak 

 

35.  

Temat 
Twórcze myślenie – sposoby rozwijania kreatywności uczniów klas 

I-III w różnych obszarach aktywności 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  

Rodzaj formy warsztaty metodyczne  

Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji luty – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Istota teorii myślenia dywergencyjnego wg J. P. Guilforda 

 Cechy myślenia dywergencyjnego 

 Specyfika wybranych metod i technik synektycznych w zakresie 

twórczego myślenia i rozwiązywania problemów 

 Możliwości ich wykorzystania w zajęciach zintegrowanych 

i pozalekcyjnych  

Informacje dodatkowe Karta zgłoszenia do 30 stycznia 2014 r. 

Organizator Agnieszka Kacprzak, współpraca: Hanna Derewlana 

 

36.  

Temat 
Rozwiązywanie konfliktów w szkole z wykorzystaniem mediacji 

i negocjacji 

Adresaci nauczyciele świetlic szkolnych i edukacji przedszkolnej 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji III- IV 2014 r. 

Treści 

 Rodzaje konfliktów i sposoby ich rozwiązywania  

 Reguły negocjacji 

 Zasady i etapy mediacji 

Informacje dodatkowe Karta zgłoszenia do 28 lutego 2014 r. 

Organizator Katarzyna Gizewska 
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37.  

Temat 
 Innowacyjne rozwiązania edukacyjne w zakresie wspierania oraz 

rozwijania aktywności matematycznej małego dziecka  

Adresaci 
nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej 

oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach  

Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 

Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji maj – czerwiec 2014 r.  

Treści 

 Indywidualizacja pracy z dzieckiem w aspekcie rozwijania 

aktywności matematycznej z wykorzystaniem technologii 

informacyjnej  

 Dobre praktyki nauczycielskie w zakresie stymulowania aktywności 

matematycznej dziecka z wykorzystaniem niekonwencjonalnych 

pomocy dydaktycznych 

 Aranżacja przestrzeni dydaktycznej sprzyjająca rozwijaniu 

aktywności matematycznej  

Informacje dodatkowe Karta zgłoszenia do dnia 30 kwietnia 2014 r. 

Organizator Anna Koralewska, współpraca: Aleksandra Proc 

 

38.  

Temat Po nitce do kłębka – wernisaż  

Adresaci nauczyciele i dzieci z przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic  

Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna  

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji marzec – kwiecień 2014 r. 

Treści 
Zawody łódzkich rzemieślników – galeria wytworów wykonanych 

różnymi technikami przez nauczycieli i dzieci  

Informacje dodatkowe 
Szczegółowe informacje w regulaminie wernisażu, który zostanie 

przesłany do przedszkoli i szkół do 30 stycznia 2014 r.  

Organizator 
Agnieszka Kacprzak, współpraca: Katarzyna Gizewska, Hanna 

Derewlana 

 

39.  

Temat Dbajmy o naszą Ziemię 

Adresaci 
nauczyciele edukacji przedszkolnej wczesnoszkolnej i świetlic pracujący 

z dziećmi 5-7 letnimi 

Rodzaj formy konkurs plastyczny 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji marzec – maj 2014 r. 

Treści Promowanie osiągnięć dzieci w działaniach plastycznych 

Informacje dodatkowe Regulamin na stronie www.wckp.lodz.pl 

Organizator Małgorzata Marczak, współpraca: Katarzyna Gizewska 

 

40.  

Temat 
Edukacja przyrodnicza inspiracją do działań twórczych  

w przedszkolu i świetlicy szkolnej 

Adresaci nauczyciele edukacji przedszkolnej i świetlic szkolnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji marzec – maj 2014 r. 

Treści 
 Sposoby rozwijania zainteresowań przyrodniczych poprzez różne 

formy aktywności twórczej 
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 Aranżacja przestrzeni dydaktycznej w przedszkolu i świetlicy 

szkolnej z wykorzystaniem motywów przyrodniczych 

Informacje dodatkowe Karta zgłoszenia do 25 lutego 2014 r.  

Organizator Katarzyna Gizewska, współpraca: Małgorzata Marczak 

 

41.  

Temat 
Edukacja elementarna XXI wieku – wyzwaniem dla dziecka, 

nauczyciela i rodzica 

Adresaci nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i świetlic 

Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji kwiecień – maj 2014 r. 

Treści 

 Rola multimediów w edukacji małego dziecka  

 Narzędzia interaktywne w budowaniu nowoczesnego modelu pracy 

z rodzicami 

 Przykłady dobrych praktyk Zespołu Zadaniowego ds. Wytwarzania 

Materiałów Edukacyjnych z Wykorzystaniem Zasobów Tablicy 

Interaktywnej 

Informacje dodatkowe Karta zgłoszenia do 30 marca 2014 r. 

Organizator Beata Wosińska, współpraca: Małgorzata Marczak, Katarzyna Gizewska 

 

42.  

Temat Rola nauczyciela w wyzwalaniu kreatywności uczniów  

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne  

Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji kwiecień – maj 2014 r. 

Treści 

 Warunki sprzyjające kształtowaniu twórczej postawy dziecka 

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 

 Metody, techniki, zadania w zakresie rozwijania twórczego myślenia 

i rozwiązywania problemów 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Agnieszka Kacprzak, Hanna Derewlana 

 

43.  

Temat Igłą malowane 

Adresaci nauczyciele i uczniowie edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych  

Rodzaj formy konkurs 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji kwiecień – czerwiec 2014 r. 

Treści 
Prezentacja prac płaskich/ przestrzennych z wykorzystaniem elementów 

technik rękodzieła artystycznego 

Informacje dodatkowe Regulamin konkursu na stronie www.wckp.lodz.pl 

Organizator Katarzyna Gizewska, współpraca: Aleksandra Proc 

 

44.  

Temat Jak wyzwalać potencjał twórczy małego dziecka?  

Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego  

Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji maj – czerwiec 2014 r. 
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Treści 

 Giełda pomysłów na stymulowanie zdolności małego dziecka 

 Dobre praktyki Zespołu Innowacyjnego ds. Projektowania Procesu 

Kształcenia w Oparciu o Teorię H. Gardnera 

Informacje dodatkowe Karta zgłoszenia do 30 kwietnia 2014 r. 

Organizator Beata Wosińska, współpraca: Małgorzata Marczak 

 

45.  

Temat 
Przedszkolak badaczem i odkrywcą – wachlarz pomysłów na 

edukację przyrodniczą w wychowaniu przedszkolnym  

Adresaci nauczyciele edukacji przedszkolnej  

Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji maj – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Model edukacji przyrodniczej w wychowaniu przedszkolnym – 

prezentacja dobrych praktyk 

 Standardowe i niekonwencjonalne pomoce dydaktyczne 

wykorzystywane na zajęciach w terenie 

Informacje dodatkowe 
Karta zgłoszenia do 30 kwietnia 2014 r. 

Współpraca z Centrum Inicjatyw Edukacyjnych „ANIMO” 

Organizator  Beata Wosińska 
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EDUKACJA HUMANISTYCZNA I ARTYSTYCZNA  

(język polski, języki obce, historia, muzyka, plastyka, religia) 

 
46.  

Temat Metody aktywizujące w pracy nauczyciela polonisty 

Adresaci nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji październik – grudzień 2013 r. 

Treści 

 Sposoby wyzwalania kreatywności uczniów 

 Aktywizujące metody i techniki kształcenia na lekcjach języka 

polskiego 

 Przykłady dobrych praktyk 

Informacje dodatkowe 

Warsztaty prowadzone są przez doradców i konsultantów ŁCDNiKP. 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów oraz 

materiały przygotowane przez prowadzących. 

Planowany koszt udziału 30 zł 

Organizator Jolanta Bielecka, jbielecka@wckp.lodz.pl 

 

47.  

Temat 
Wykorzystanie technik informacyjnych na lekcjach języka polskiego 

w szkole podstawowej 

Adresaci nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji styczeń – marzec 2014 r. 

Treści 

 Prezentacja multimedialna i sposoby jej wykorzystania 

 Photo Story na lekcjach języka polskiego 

 Zadania typu WebQuest 

Informacje dodatkowe 

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów 

oraz materiały przygotowane przez prowadzących. 

Planowany koszt udziału 30 zł 

Organizator Jolanta Bielecka, jbielecka@wckp.lodz.pl 

 

48.  

Temat ABC warsztatu młodego polonisty 

Adresaci 
nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych z krótkim stażem 

pracy 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego – Akademia młodego polonisty 

Liczba godzin 30 (3 godz. dydaktyczne jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r. (raz w miesiącu) 

Treści 

 Wybór i ocena programów kształcenia 

 Planowanie pracy w kontekście nowej podstawy programowej 

 Metody i formy pracy z uczniami 

 Sposoby oceniania osiągnięć uczniów 

 Konstruowanie scenariuszy zajęć 

 Awans zawodowy 

Informacje dodatkowe 

W pracach ZESPOŁU mogą uczestniczyć nauczyciele języka polskiego 

ze szkół podstawowych zainteresowani doskonaleniem umiejętności 

doskonalenia swojego warsztatu pracy. Wszyscy otrzymają 

zaświadczenia podczas spotkania podsumowującego całoroczną pracę  

Organizator Jolanta Bielecka, jbielecka@wckp.lodz.pl 

3 
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49.  

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 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Konstruowanie zadań na trzy etapy VI edycji Konkursu Języka 

Polskiego Ortograficzne wędrówki z Tuwimem 

 Przeprowadzenie VI Konkursu Języka Polskiego Ortograficzne 

wędrówki z Tuwimem 

 Przeprowadzenie eliminacji rejonowych Konkursu Ojczyzny 

Polszczyzny (część pisemna i ustna – Mały Finał) 

 Ocena i analiza wyników prac uczniów 

 Przygotowanie uroczystości podsumowania konkursów 

 Przygotowanie materiałów wspierających dla nauczycieli 

Informacje dodatkowe 

Członkowie Zespołu Zadaniowego ds. Indywidualizacji Procesu 

Kształcenia otrzymają zaświadczenia podczas spotkania 

podsumowującego całoroczną pracę Zespołu.  

Organizator Jolanta Bielecka, jbielecka@wckp.lodz.pl 

 

50.  

Temat Edukacja artystyczna 

Adresaci 
uczniowie gimnazjów, nauczyciele – opiekunowie gimnazjalnych 

zespołów teatralnych 

Rodzaj formy 
konsultacje grupowe, konkurs – VIII Przegląd Gimnazjalnych Teatrów 

Szkolnych O Tuwimie można nieskończenie 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – styczeń 2014 r. 

Treści 

 Przygotowanie uczniów do konkursu 

 Przeprowadzenie VIII edycji Przeglądu Gimnazjalnych Teatrów 

Szkolnych 

 Przygotowanie uroczystości podsumowania konkursu 

Informacje dodatkowe 
Wszyscy uczestnicy Przeglądu, laureaci oraz nauczyciele otrzymają 

dyplomy i listy gratulacyjne podczas uroczystego podsumowania konkursu 

Organizator Jolanta Bielecka, jbielecka@wckp.lodz.pl 

 

51.  

Temat 
Dobre praktyki pedagogiczne w edukacji polonistycznej w szkole 

podstawowej 

Adresaci nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 4  

Planowany termin realizacji maj – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Wdrażanie nowej podstawy programowej – osiągnięcia i perspektywy 

 Prezentacja dobrych praktyk pedagogicznych przez nauczycieli 

polonistów z łódzkich szkół podstawowych 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Artykuły prezentujące przykłady 

dobrych praktyk zostaną opublikowane w czasopiśmie Dobre praktyki 

oraz na stronie Pracowni Edukacji Humanistycznej ŁCDNiKP  

Organizator Jolanta Bielecka, jbielecka@wckp.lodz.pl 
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52.  

Temat Wdrażanie nowej podstawy programowej – II etap kształcenia 

Adresaci nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy konferencja  

Liczba godzin 4  

Planowany termin realizacji wrzesień – październik 2013 r. 

Treści 

 Omówienie wyników sprawdzianu po klasie szóstej 

 Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej w klasach 

IV-VI – wnioski 

 Zadania nauczyciela polonisty w nowym roku szkolnym 

Informacje dodatkowe Uczestnicy konferencji otrzymają potwierdzenie udziału w zajęciach 

Organizator Jolanta Bielecka, jbielecka@wckp.lodz.pl 

 

53.  

Temat Pomiar dydaktyczny w edukacji humanistycznej 

Adresaci nauczyciele przedmiotów humanistycznych ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji luty – maj 2014 r. 

Treści 

 Analiza wymagań z podstawy programowej 

 Konstruowanie zadań testowych 

 Analiza ilościowa i jakościowa testu 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie 

w zajęciach oraz materiały wspierające. 

Planowany koszt udziału 30 zł 

Organizator Jolanta Bielecka, jbielecka@wckp.lodz.pl 

 

54.  

Temat Jak napisać program kształcenia z zakresu edukacji medialnej? 

Adresaci 

nauczyciele języka polskiego w gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych, nauczyciele – bibliotekarze, nauczyciele 

zainteresowani edukacją medialną 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20  

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 

Treści 

 Różne definicje edukacji medialnej; edukacja medialna w świetle 

wymagań nowej podstawy programowej; katalog kompetencji 

medialnych 

 „Deklaracja Brukselska w sprawie edukacji medialnej przez całe życie” 

 Przykłady dobrych praktyk z zakresu edukacji medialnej 

 Strony internetowe i publikacje w Internecie poświęcone edukacji 

medialnej 

 Inspiracje dydaktyczne do zajęć z edukacji medialnej (metody 

aktywizujące, edukacyjny projekt medialny, WebQuest) 

 Nauczyciel konstruktorem programu kształcenia z zakresu edukacji 

medialnej 

Informacje dodatkowe 

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów 

oraz materiały przygotowane przez prowadzących. Materiały 

przygotowane przez nauczycieli podczas zajęć opublikowane zostaną na 

stronie internetowej Pracowni Edukacji Humanistycznej. 

Planowany koszt udziału 20 zł 

Organizator 
Danuta Górecka, dgorecka@wckp.lodz.pl 

współpraca: Bogusława Walenta, Jolanta Bielecka, Ewa Sztombka 

mailto:dgorecka@wckp.lodz.pl
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55.  

Temat Zrozumieć język mediów 

Adresaci 

nauczyciele języka polskiego w gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych, nauczyciele – bibliotekarze, nauczyciele 

zainteresowani edukacją medialną 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20  

Planowany termin realizacji listopad – grudzień 2013 r. 

Treści 

 Historia mediów w pigułce; media w Polsce – najważniejsze firmy, 

stacje i tytuły 

 Funkcje mediów we współczesnym świecie 

 Jak pracują media? 

 Moc słowa – uczniowskie debaty i dyskusje 

 ABC języka mediów, podróż po hipertekście 

 O języku reklamy 

 Znaczenie umiejętności komunikacyjnych we współczesnym świecie 

 Gatunki dziennikarskie 

 Strony internetowe i publikacje w Internecie poświęcone mediom 

 Projektowanie zajęć dotyczących języka mediów 

Informacje dodatkowe 

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów 

oraz materiały przygotowane przez prowadzących. Materiały 

przygotowane przez nauczycieli podczas zajęć opublikowane zostaną na 

stronie internetowej Pracowni Edukacji Humanistycznej. 

Planowany koszt udziału 20 zł 

Organizator 
Danuta Górecka, dgorecka@wckp.lodz.pl 

współpraca: Bogusława Walenta, Jolanta Bielecka, Ewa Sztombka 

 

56.  

Temat 
Jak przygotować uczniów do świadomego i krytycznego odbioru 

przekazów medialnych? 

Adresaci 

nauczyciele języka polskiego w gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych, nauczyciele – bibliotekarze, nauczyciele 

zainteresowani edukacją medialną 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20  

Planowany termin realizacji styczeń – marzec 2014 r. 

Treści 

 Sposoby odróżniania rzetelnej informacji od manipulacji 

 Uczeń świadomym i krytycznym odbiorcą przekazów medialnych 

 Etyka dziennikarska 

 Jak budujemy swój wizerunek w Internecie? 

 Projektowanie zajęć, których celem jest przygotowanie młodzieży do 

świadomego i krytycznego odbioru przekazów medialnych 

Informacje dodatkowe 

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów 

oraz materiały przygotowane przez prowadzących. Materiały 

przygotowane przez nauczycieli podczas zajęć opublikowane zostaną na 

stronie internetowej Pracowni Edukacji Humanistycznej. 

Planowany koszt udziału 20 zł 

Organizator 
Danuta Górecka, dgorecka@wckp.lodz.pl 

współpraca: Bogusława Walenta, Jolanta Bielecka, Ewa Sztombka 

 

mailto:dgorecka@wckp.lodz.pl
mailto:dgorecka@wckp.lodz.pl
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57.  

Temat Zespół Nauczycieli – Liderów Edukacji Filmowej 

Adresaci 
nauczyciele języka polskiego gimnazjów i liceów, nauczyciele 

zainteresowani edukacją filmową i medialną 

Rodzaj formy spotkanie zespołu metodycznego 

Liczba godzin ok. 35 godz. (7 spotkań – każde po 5 godz.) 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Edukacja filmowa w świetle wymagań nowej podstawy programowej 

 Analiza i interpretacja dzieła filmowego 

 Sposoby pracy z kinem dokumentalnym 

 Tajniki animacji 

 Dobre praktyki z zakresu edukacji filmowej 

 Edukacyjny projekt filmowy 

 Film w pracy wychowawczej 

 Inspiracje dydaktyczne do zajęć z edukacji filmowej 

Informacje dodatkowe 

Materiały przygotowane przez uczestników Zespołu podczas kolejnych 

spotkań opublikowane zostaną na stronie internetowej Pracowni 

Edukacji Humanistycznej oraz na stronach internetowych poświęconych 

edukacji filmowej  

Organizator 

Danuta Górecka, dgorecka@wckp.lodz.pl 

współpraca: Centralny Gabinet Edukacji Filmowej (Dorota 

Gołębiowska) 

 

58.  

Temat 
Praca z uczniem przygotowującym się do Olimpiady Literatury 

i Języka Polskiego  

Adresaci 

nauczyciele języka polskiego w łódzkich szkołach ponadgimnazjalnych,  

a także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych przygotowujący się do 

Olimpiady Polonistycznej lub zdawania matury z języka polskiego na 

poziomie rozszerzonym 

Rodzaj formy konsultacje grupowe  

Liczba godzin 20 godz.; 5 spotkań (każde - 4 godz.) 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Analiza regulaminu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 

 Zadania olimpijskie na poszczególne etapy 

 Praca z tekstem literackim 

 Test językowy na Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego 

 Rozprawka – sposób ujęcia tematu, kompozycja, styl i język 

 Analiza i interpretacja porównawcza 

 Sposoby pracy z uczniem uzdolnionym humanistycznie 

Informacje dodatkowe 

Konsultacje grupowe będą organizowane we współpracy z Komitetem 

Okręgowym OLiJP w Łodzi oraz doradcą metodycznym – Ewą 

Sztombką. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie oraz 

pakiet materiałów wspierających. 

Planowany koszt udziału 5 zł 

Organizator Danuta Górecka, dgorecka@gmail.com 

 

mailto:dgorecka@wckp.lodz.pl
mailto:dgorecka@gmail.com
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59.  

Temat Źródła błędów językowych 

Adresaci nauczyciele języka polskiego gimnazjów 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji wrzesień – grudzień 2013 r. 

Treści 

 Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny 

 Ćwiczenia praktyczne z zakresu kultury języka 

 Analiza źródeł uczniowskich błędów językowych 

 Projektowanie zajęć z uczniami z zakresu kształcenia językowego 

(poprawności językowej) 

Informacje dodatkowe 

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają zaświadczenia. Materiały 

opracowane przez nauczycieli podczas warsztatów zostaną 

opublikowane na stronie internetowej Pracowni Edukacji 

Humanistycznej 

Organizator Jolanta Kaleta-Spychalska, jola.kaleta@interia.pl 

 

60.  

Temat Analiza, interpretacja, recytacja 

Adresaci  

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji luty – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Czytać wiersze jak prozę 

 Podział wiersza na cząstki logiczne 

 Akcentowanie i intonacja w języku polskim 

 Najczęściej spotykane błędy (np. hipernosowość, brak nosowości, 

nieprawidłowe upraszczanie grup spółgłoskowych) 

 Wzorcowe recytacje mistrzów sceny polskiej 

Informacje dodatkowe 
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają zaświadczenia. 

Współpraca: Katarzyna Stępień, Aldona Danielewicz-Malinowska 

Organizator Jolanta Kaleta-Spychalska, jola.kaleta@interia.pl 

 

61.  

Temat 
Rytm pracy z uczniem zdolnym, czyli jak przygotować młodzież do 

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego 

Adresaci nauczyciele języka polskiego przygotowujący uczniów do WKPzJP  

Rodzaj formy 3 konsultacje grupowe 

Liczba godzin 3x4 godz. dydaktyczne 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – marzec 2014 r.  

Treści 

 Omówienie wymagań zapisanych w regulaminie WKPzJP 

 Analiza przykładowych zadań konkursowych z lat ubiegłych 

 Praca z uczniem uzdolnionym humanistycznie na lekcjach języka 

polskiego w gimnazjum i zajęciach pozalekcyjnych 

 Praca z uczniem uzdolnionym humanistycznie z lekturą szkolną  

i tekstem kultury 

 Kształcenie kulturowe i językowe w kontekście pracy z uczniem 

uzdolnionym humanistycznie 

Informacje dodatkowe 
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają zaświadczenia. 

Współpraca: Danuta Górecka, Jolanta Bielecka 

Organizator Jolanta Kaleta-Spychalska, jola.kaleta@interia.pl 
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62.  

Temat Zespół do spraw Edukacji Filmowej 

Adresaci nauczyciele zainteresowani edukacją filmową 

Rodzaj formy spotkanie zespołu metodycznego 

Liczba godzin 28 (ok. 7 spotkań, każde – 4 godz.)  

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Konkursy filmowe dla uczniów i nauczycieli 

 Organizacja form doradztwa i doskonalenia zawodowego w zakresie 

edukacji filmowej 

 Szkolne projekty filmowe 

 Opracowanie materiałów wspierających z zakresu edukacji filmowej 

 Redagowanie strony internetowej www.wdukacjafilmowa.pl 

Informacje dodatkowe 

W pracach Zespołu uczestniczą nauczyciele i specjaliści pracujący 

w Centralnym Gabinecie Edukacji Filmowej (Pałac Młodzieży im. 

Juliana Tuwima w Łodzi) 

Organizator Ewa Sztombka, sztombkae@wp.pl 

 

63.  

Temat 
Analiza i interpretacja literatury współczesnej w kontekście 

egzaminów zewnętrznych 

Adresaci nauczyciele języka polskiego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 

Treści 

 Poszerzenie i usystematyzowanie wiadomości na temat polskiej 

literatury współczesnej 

 Analiza i interpretacja wybranych utworów (liryka, epika, dramat) 

 Sposoby wykorzystania omawianych utworów w przygotowaniu 

uczniów do egzaminów zewnętrznych 

Informacje dodatkowe 

Warsztaty prowadzone są przez pracowników Wydziału Filologicznego 

UŁ, doradców i konsultantów ŁCDNiKP (Danuta Górecka). Uczestnicy 

powinni przed spotkaniami zapoznać się z utworami wybranymi przez 

prowadzących zajęcia. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie  

o ukończeniu warsztatów oraz materiały przygotowane przez 

prowadzących. 

Planowany koszt udziału 80 zł 

Organizator Ewa Sztombka, sztombkae@wp.pl 

 

64.  

Temat 
Przekształcanie tekstu i działania na tekście w kontekście 

egzaminów zewnętrznych 

Adresaci nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – październik 2013 r. 

Treści 

 Wybór słów kluczowych 

 Plan tekstu-twórczy i odtwórczy 

 Nicowanie tekstu 

 Streszczanie 

Informacje dodatkowe 

Warsztaty mają na celu pomóc nauczycielom języka polskiego  

we właściwym przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego 

z języka polskiego w roku 2015. – zgodnie z zaleceniami informatora 

maturalnego. 

http://www.wdukacjafilmowa.pl/
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Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu warsztatów oraz 

materiały przygotowane przez prowadzących. 

Planowany koszt udziału 20 zł 

Organizator Ewa Sztombka, sztombkae@wp.pl 

 

65.  

Temat Edukacja filozoficzna w łódzkich szkołach 

Adresaci nauczyciele tworzący Zespół Metodyczny ds. Edukacji Filozoficznej 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 

Liczba godzin 32 (4 godz. dydaktyczne jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 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 nauczycielskich programów nauczania filozofii i etyki 

 Prowadzenie zajęć dla uczniów i nauczycieli w ramach Młodzieżowej 

Akademii Filozoficznej 

Informacje dodatkowe 

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć nauczyciele zainteresowani 

edukacją filozoficzną z Łodzi i województwa łódzkiego. Wszyscy 

otrzymają zaświadczenia podczas spotkania podsumowującego 

całoroczną pracę Zespołu 

Organizator Ewa Sztombka, sztombkae@wp.pl 

 

66.  

Temat 
Zmiany w edukacji polonistycznej w świetle wymagań nowej 

podstawy programowej i informatora maturalnego 

Adresaci nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 4  

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. 

Treści 

 Analiza treści nowego informatora maturalnego 

 Omówienie przykładowych tematów maturalnych (część pisemna  

i część ustna egzaminu maturalnego) 

 Prezentacja oferty doskonalenia i doradztwa zawodowego na rok 

szkolny 2013/14 

Informacje dodatkowe 

Konferencja ma na celu pomóc nauczycielom języka polskiego  

we właściwym przygotowaniu uczniów do matury z języka polskiego – 

zgodnie z zaleceniami informatora maturalnego. Konferencja będzie 

organizowana we współpracy z konsultantami ŁCDNiKP (Danuta 

Górecka). Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

oraz materiały przygotowane przez prowadzących 

Organizator Ewa Sztombka, sztombkae@wp.pl 

 

67.  

Temat Nowe role nauczyciela języka polskiego (tutoring, coaching) 

Adresaci nauczyciele języka polskiego w łódzkich szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe  

Liczba godzin 4  

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – marzec 2014 r. 

Treści 

 Zmiana paradygmatu w kształceniu polonistycznym 

 Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych  

 Komunikacja uczeń-nauczyciel 
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 Prezentacja wybranych narzędzi coachingowych 

Informacje dodatkowe 

Konsultacje grupowe będą prowadzone we współpracy z konsultantami 

ŁCDNiKP (Danuta Górecka, Jolanta Bielecka). 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie 

Organizator Ewa Sztombka, sztombkae@wp.pl 

 

68.  

Temat Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego 

Adresaci nauczyciele języka polskiego w łódzkich szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 4 (jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Prezentacja lekcji otwartych łódzkich polonistów w roku szkolnym 

2013/14 

 Przykłady wykorzystania metod aktywizujących na lekcjach języka 

polskiego 

 Projekt w kształceniu polonistycznym 

Informacje dodatkowe 

Konsultacje grupowe będą organizowane we współpracy 

z konsultantami ŁCDNiKP (Danuta Górecka). Uczestnicy otrzymają 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz materiały przygotowane 

przez prowadzących 

Organizator Ewa Sztombka, sztombkae@wp.pl 

 

69.  

Temat Wokół dobrych praktyk nauczycieli języka polskiego 

Adresaci nauczyciele języka polskiego w łódzkich szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. 

Treści 

 Prezentacja dobrych praktyk łódzkich polonistów w roku szkolnym 

2013/14 

 Uwagi na temat egzaminów maturalnych z języka polskiego 

 Informacje o olimpiadach i konkursach 

Informacje dodatkowe 

Konferencja ma na celu przedstawienie dobrych praktyk (np. projektów, 

lekcji otwartych, konkursów) nauczycieli języka polskiego w roku 

szkolnym 2013/14, promocję tego typu działań. Konferencja będzie 

organizowana we współpracy z konsultantami ŁCDNiKP (Danuta 

Górecka). Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

oraz materiały przygotowane przez prowadzących 

Organizator Ewa Sztombka, sztombkae@wp.pl 

 

70.  

Temat 
Egzaminy zewnętrzne z języka obcego nowożytnego. Konstruowanie 

zadań leksykalno-gramatycznych 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego, członkowie zespołu metodycznego 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 

Liczba godzin 45 (raz/dwa razy w miesiącu) 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Podstawowe pojęcia 

 Zdefiniowanie celów testu 

 Projektowanie zadań 

 Przeprowadzenie testu 
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 Jakościowa i ilościowa analiza zadań testowych 

Informacje dodatkowe 
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów 

podczas spotkania podsumowującego pracę zespołu 

Organizator Sławomir Jaraszkiewicz, sjaraszkiewicz@wckp.lodz.pl 

 

71.  

Temat 
Wybrane aspekty kulturowe w procesie nauczania-uczenia się 

języka angielskiego 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego w gimnazjach 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji październik – listopad 2013 r. 

Treści 

 Geograficzne i kulturowe uwarunkowania a ich wpływ na język 

 Rola mass-mediów 

 Święta, zwyczaje i tradycje 

 Wprowadzenie elementów kulturowych do scenariuszy zajęć 

Informacje dodatkowe 

Warsztaty mają na celu pomóc nauczycielom języka angielskiego  

w przygotowaniu scenariuszy zajęć uwzględniających aspekty kulturowe  

w procesie dydaktycznym. W ramach ćwiczeń uczestnicy przeprowadzą 

lekcje otwarte. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie 

o ukończeniu warsztatów oraz materiały przygotowane przez 

prowadzących. Planowany koszt udziału 20 zł 

Organizator Sławomir Jaraszkiewicz, sjaraszkiewicz@wckp.lodz.pl 

 

72.  

Temat 
 Nowe technologie w kształceniu językowym (Web 2.0  

w nauczaniu-uczeniu się języka angielskiego) 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji kwiecień – maj 2014 r. 

Treści 

 Wprowadzenie do technologii Web 2.0 

 Wykorzystanie sieci społecznościowych, blogów, materiałów audio i video 

 Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji w oparciu o poznane technologie 

 Uwzględnienie zaplecza technicznego podczas planowania lekcji 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy w ramach ćwiczeń przeprowadzą lekcje w macierzystych 

szkołach, wykorzystując materiały wypracowane w trakcie zajęć. Każdy  

z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów oraz 

materiały przygotowane przez prowadzących. 

Planowany koszt udziału 20 zł 

Organizator Sławomir Jaraszkiewicz, sjaraszkiewicz@wckp.lodz.pl 

 

73.  

Temat Szkolny Opiekun Rozwoju Edukacji – Co? Jak? Kiedy? 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy konsultacje grupowe  

Liczba godzin 3 godz. dydaktyczne (czas jednego spotkania) 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – marzec 2014 r. 

Treści 

 Istota pracy SORE  

 Dokumentacja 

 Roczny Plan Wspomagania 

 Prezentacja wybranych rozwiązań 
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Informacje dodatkowe 

Konsultacje grupowe będą prowadzone we współpracy z konsultantami 

ŁCDNiKP. Terminy będą podane w comiesięcznych Szybkich 

Informacjach. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. 

Planowany koszt udziału 10 zł (jedno spotkanie) 

Organizator Sławomir Jaraszkiewicz, sjaraszkiewicz@wckp.lodz.pl 

 

74.  

Temat Awans zawodowy nauczyciela 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego 

Rodzaj formy konsultacje grupowe  

Liczba godzin 3 godz. dydaktyczne (czas jednego spotkania) 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – maj 2014 r. 

Koszt udziału 10 zł (jedno spotkanie) 

Treści 

 Wymogi formalne 

 Przygotowanie planu rozwoju na okres stażu 

 Opracowanie sprawozdania 

 Przygotowanie do spotkania z Komisją 

Informacje dodatkowe 

Konsultacje grupowe będą prowadzone we współpracy z konsultantami 

ŁCDNiKP. Terminy będą podane w comiesięcznych Szybkich 

Informacjach. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. 

Planowany koszt udziału 10 zł (jedno spotkanie) 

Organizator Sławomir Jaraszkiewicz, sjaraszkiewicz@wckp.lodz.pl 

 

75.  

Temat Egzamin maturalny z języków obcych od 2015 r. 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. 

Treści 

 Zmiany w egzaminie maturalnym z języków obcych od 2015 r. 

 Przedstawienie oferty ŁCDNiKP dla nauczycieli języka angielskiego 

na rok szkolny 2013/2014 

Informacje dodatkowe 

Spotkanie odbędzie się przy współpracy z wydawnictwem językowym. 

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział  

w konferencji 

Organizator Aneta Jachimowska, ajachimowska@wckp.lodz.pl 

 

76.  

Temat Testy diagnostyczne z języka angielskiego 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. 

Treści 

 Podsumowanie i omówienie wyników testów diagnostycznych  

z języka angielskiego dla trzecio- i szóstoklasisty, przeprowadzonych 

w kwietniu i maju 2013 pod patronatem ŁCDNiKP 

 Test szóstoklasisty z języków obcych 

 Przedstawienie oferty ŁCDNiKP dla nauczycieli języka angielskiego 

na rok szkolny 2013/2014 

Informacje dodatkowe 

Spotkanie odbędzie się przy współpracy z wydawnictwem językowym. 

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział 

w konferencji 

Organizator Aneta Jachimowska, ajachimowska@wckp.lodz.pl 
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77.  

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 30 – 50 (3-5 godz. jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r. (jedno – dwa spotkania w miesiącu) 

Treści 

 Redagowanie zadań leksykalno - gramatycznych 

 Tworzenie testów 

 Standaryzacja stworzonych 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 spotkaniu 

podsumowującym pracę zespołu 

Organizator Aneta Jachimowska, ajachimowska@wckp.lodz.pl 

 

78.  

Temat Motywujące lekcje języka angielskiego 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji październik – grudzień 2013 r. 

Treści 

 Przedstawienie pomysłów na ciekawe lekcje języka angielskiego  

w szkole ponadgimnazjalnej 

 Dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń uczestników 

 Scenariusze lekcji z wykorzystaniem przedstawionych pomysłów  

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy wypracują przykładowe scenariusze zajęć i przeprowadzą 

lekcje otwarte.  

Stworzenie i systematyczne uzupełnianie bazy scenariuszy dostępnych 

w „chmurze internetowej”. 

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów 

Organizator Aneta Jachimowska, ajachimowska@wckp.lodz.pl 

 

79.  

Temat Nowoczesne technologie w nauczaniu języka angielskiego 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji luty – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Przedstawienie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka 

angielskiego (m. in. platforma Moodle, prezentacja multimedialna, 

„chmura internetowa”) 

 Zastosowanie technologii na lekcjach języka angielskiego 

 Scenariusze lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii  

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy w praktyce poznają wybrane technologie, wypracują 

przykładowe scenariusze zajęć i przeprowadzą lekcje otwarte.  

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów 

Organizator Aneta Jachimowska, ajachimowska@wckp.lodz.pl 
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80.  

Temat Technologia WEB 2.0 – sposób rozwijania kompetencji językowych 

Adresaci 
nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych  

i ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji marzec 2014 r. 

Treści 

 Przedstawienie technologii WEB 2.0 

 Wykorzystanie tego narzędzia do kształtowania kompetencji 

językowych w szkole i poza nią  

 Wymiana doświadczeń 

Informacje dodatkowe 

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie  

w konsultacjach. 

Istnieje możliwość spotkań cyklicznych, poświęconym różnym 

narzędziom lub (w przypadku dużego zainteresowania) powtórzenia 

spotkań 

Organizator Aneta Jachimowska, ajachimowska@wckp.lodz.pl 

 

81.  

Temat Metodyka nauczania-uczenia się języka niemieckiego bez tajemnic  

Adresaci nauczyciele języka niemieckiego  

Rodzaj formy kurs metodyczny  

Liczba godzin 40 godz. (jedno spotkanie w miesiącu) 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – maj 2014r.  

Treści 

 Planowanie pracy (podstawa programowa, program nauczania, wybór 

podręcznika, cele kształcenia językowego na różnych etapach edukacji) 

 Metody konwencjonalne i innowacyjne  

 Techniki pracy ( nauczanie słownictwa, gramatyki, pisowni, 

wymowy, kształtowanie umiejętności w zakresie sprawności 

językowych) 

 Materiały dydaktyczne, dobór, ocena ( teksty, zasoby Internetu)  

 Ocenianie osiągnięć uczniów, błędy językowe, kryteria oceniania 

 Autonomia ucznia, style poznawcze i strategie uczenia się w nauce 

języka niemieckiego  

Informacje dodatkowe 

Kurs ma charakter modułowy. Nauczyciele mogą wybrać moduły, 

którymi są zainteresowani.  

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończonych modułach. 

Planowany koszt udziału 50 zł  

Organizator Ewa Ciemnicka, eciemnicka@wckp.lodz.pl 

 

82.  

Temat 
Co nowego w egzaminach międzynarodowych sprawdzających 

umiejętności z zakresu języka niemieckiego? 

Adresaci nauczyciele języka niemieckiego  

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 4 godz.  

Planowany termin realizacji listopad 2013 r.  

Treści Egzaminy międzynarodowe A1- B2 z języka niemieckiego  

Informacje dodatkowe 

Warsztaty organizowane w ramach programu DELFORT. 

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończonych 

warsztatach. Planowany koszt udziału 10 zł 

Organizator Ewa Ciemnicka, eciemnicka@wckp.lodz.pl 
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83.  

Temat Awans zawodowy nauczycieli języka niemieckiego  

Adresaci 
nauczyciele języka niemieckiego tworzący Zespół Metodyczny ds. 

Awansu Zawodowego  

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego  

Liczba godzin 27 ( 3 godz. jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – maj 2014 (raz w miesiącu)  

Treści 

 Planowanie stażu zawodowego  

 Dokumentowanie działań podejmowanych przez nauczycieli 

 Wymiana doświadczeń nauczycieli odbywających staż zawodowy 

Informacje dodatkowe 
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o udziale w pracach 

zespołu  

Organizator Ewa Ciemnicka, eciemnicka@wckp.lodz.pl 

 

84.  

Temat X Mała Olimpiada Języka Niemieckiego  

Adresaci 
nauczyciele języka niemieckiego tworzący Zespół Metodyczno-

Zadaniowy ds. Organizacji Konkursu 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego  

Liczba godzin 15 ( 3 godz. jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji styczeń – maj 2014 r. (raz w miesiącu)  

Treści 

 Opracowanie regulaminu i harmonogramu Konkursu 

 Opracowanie zadań na eliminacje dzielnicowe i ogólnołódzkie 

 Zaprojektowanie i przeprowadzenie ewaluacji Konkursu  

Informacje dodatkowe 

W pracach zespołu mogą brać udział nauczyciele, których uczniowie nie 

biorą udziału w Konkursie.  

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o udziale w pracach 

zespołu  

Organizator Ewa Ciemnicka, eciemnicka@wckp.lodz.pl 

 

85.  

Temat 
Kamishibai – japońska technika opowiadania bajek w nauczaniu 

języka niemieckiego 

Adresaci 
nauczyciele języka niemieckiego tworzą Zespół Metodyczny 

ds. Wdrażania Metody Kamishibai w kształceniu językowym 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego  

Liczba godzin 24 (3 godz. jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – maj 2014 r. (raz w miesiącu)  

Treści 

 Prezentacja metody Kamishibai 

 Opracowanie tekstów literackich do wykorzystania w pracy z metodą 

Kamishibai 

 Wykorzystanie metody w projektach edukacyjnych w gimnazjach  

Informacje dodatkowe 
Propozycje opracowane przez zespół zostaną zebrane i zaprezentowane 

podczas konferencji metodycznej 

Organizator Ewa Ciemnicka, eciemnicka@wckp.lodz.pl 

 

86.  

Temat Niemiecki w sieci – cz. II 

Adresaci 
nauczyciele języka niemieckiego tworzący zespół metodyczno-

zadaniowy 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego  

Liczba godzin 30 ( 3 godz. jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – maj 2014 r. (raz w miesiącu)  
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Treści 

 Popularyzacja projektu „Niemiecki w sieci” 

 Tworzenie sieci szkół w Łodzi współpracujących z sobą przy 

organizacji imprez wspierających nauczanie-uczenie się języka 

niemieckiego  

 Zaprojektowanie i przeprowadzenie imprez wspierających nauczanie-

uczenie się języka niemieckiego  

Informacje dodatkowe 
W pracach zespołu mogą uczestniczyć nauczyciele, którzy brali udział 

w projekcie w roku szkolnym 2012/2013 i nowi członkowie zespołu  

Organizator Ewa Ciemnicka, eciemnicka@wckp.lodz.pl 

 

87.  

Temat 
Konkurs Kultury i Języków Słowiańskich Na słowiańską nutę  

(II edycja) 

Adresaci 
zainteresowani nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych oraz 

gimnazjów 

Rodzaj formy konkurs/ konsultacje grupowe oraz indywidualne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Zróżnicowanie kulturowe Słowian jako nośnik tożsamości narodowej  

 Różnorodne barwy języków Europy Środkowej 

 Piękno kultury słowiańskiej (śpiew, taniec, poezja, język) 

Informacje dodatkowe 

W konkursie mogą brać udział nie tylko uczniowie uczący się języka 

rosyjskiego, ale każdy uczeń zainteresowany konkursem. Zapraszamy 

wszystkich chętnych, którym zarówno kultura polska i pozostałych 

krajów słowiańskich, nie jest obca.  

Współpraca: Jolanta Kaleta-Spychalska, Aldona Danielewicz-

Malinowska 

Organizator Katarzyna Stępień, kstepien@wckp.lodz.pl  

 

88.  

Temat Dydaktyzacja dokumentu autentycznego z języka rosyjskiego 

Adresaci nauczyciele języka rosyjskiego wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty, konsultacje grupowe i indywidualne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Wybór i selekcja dokumentów autentycznych związanych 

z obszarami tematycznymi zgodnymi ze standardami 

egzaminacyjnymi 

 Tworzenie narzędzi do dydaktyzowania treści materiałów 

 Opracowanie zbiorczych dokumentów ułatwiających pracę 

nauczyciela języka rosyjskiego w kontekście przygotowania do 

egzaminu maturalnego 

Informacje dodatkowe 

Nauczyciele języka rosyjskiego przygotują publikację zawierającą 

opracowane podczas warsztatów dydaktycznie materiały autentyczne, 

przydatne w pracy z uczniem zainteresowanym zdawaniem egzaminu 

maturalnego z języka rosyjskiego 

Organizator Katarzyna Stępień, (42)6783378, kstepien@wckp.lodz.pl 
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89.  

Temat Uczenie się przez nauczanie 

Adresaci nauczyciele języka rosyjskiego 

Rodzaj formy warsztaty, konsultacje grupowe i indywidualne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Zapoznanie z metodą „LdL” w nauczaniu-uczeniu się języków 

obcych 

 Przygotowanie scenariusza zajęć z wykorzystaniem metody 

 Znaczenie czterech kompetencji językowych  

w nauczaniu-uczeniu się języków obcych nowożytnych 

Informacje dodatkowe 
Nauczyciele otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział 

w zajęciach 

Organizator Katarzyna Stępień, (42)6783378, kstepien@wckp.lodz.pl 

 

90.  

Temat Organizacja konkursów umiejętnościowych z języka rosyjskiego 

Adresaci członkowie Zespołu Zadaniowego ds. Konkursów 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 

Liczba godzin 3 godz. jedno spotkanie w miesiącu 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści 

 Propozycje nowych konkursów tematycznych i umiejętnościowych 

w roku szk. 2013/2014 

 Wyłonienie zespołów zadaniowych 

 Ustalenie terminarza konkursowego 

 Opracowanie regulaminu 

 Zasady kwalifikowania uczniów 

Informacje dodatkowe Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia 

Organizator Katarzyna Stępień, (42)6783378, kstepien@wckp.lodz.pl 

 

91.  

Temat Egzamin gimnazjalny z języka rosyjskiego 

Adresaci nauczyciele języka rosyjskiego w gimnazjach 

Rodzaj formy konsultacje indywidualne i grupowe 

Liczba godzin w zależności od potrzeb 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści 

 Arkusze egzaminacyjne – zasady budowy, analiza zadań 

 Rodzaje zadań egzaminacyjnych 

 Sprawdzane wybranych umiejętności językowych 

 Sposoby pracy z uczniem przygotowującym się do egzaminu 

Informacje dodatkowe Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia 

Organizator Katarzyna Stępień, (42)6783378, kstepien@wckp.lodz.pl 

 

92.  

Temat Maisons d’édition 

Adresaci 
nauczyciele języka francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego wszystkich 

typów szkół 

Rodzaj formy 3 warsztaty, 2 seminaria, 2 konferencje 

Liczba godzin 3x6, 2x6, 2x4 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści  Oferta wydawnicza wydawnictw francuskich, hiszpańskich i włoskich 
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 Nowa formuła dydaktyzacji ćwiczeń gramatycznych 

 Nowa formuła dydaktyzacji ćwiczeń słownikowych 

 Nowa koncepcja podejścia komunikacyjnego w podręcznikach 

francuskich, hiszpańskich i włoskich 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne różnych wydawnictw 

obcojęzycznych oraz zaświadczenia  

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

 

93.  

Temat Konkursy, olimpiady, maratony językowo-kulturowe 

Adresaci 
nauczyciele języka francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego wszystkich 

typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty, spotkania zespołów zadaniowych 

Liczba godzin ok. 20 godzin w semestrze 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Propozycje nowych konkursów, olimpiad, maratonów oraz innych 

przedsięwzięć o charakterze kultorowo-językowym 

 Opracowanie regulaminów i harmonogramów działań 

 Upowszechnienie i korelacja międzyszkolna 

 Opracowanie narzędzi ewaluacji kluczowych treści 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają materiały metodyczne przydatne w organizacji 

przedsięwzięć. Przedstawione im zostaną również możliwości 

sponsoringu podjętych działań 

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

 

94.  

Temat 
Nowoczesne technologie w kształceniu języków romańskich – 

TNi/TBi 

Adresaci 
nauczyciele języka francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego wszystkich 

typów szkół 

Rodzaj formy 3 warsztaty, 3 seminaria, konferencja 

Liczba godzin 3x6, 3x6, 1x1 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Nowoczesne technologie a glottodydaktyka 

 Tablica interaktywna oraz stosowane oprogramowanie 

 Dokument autentyczny w wersji numerycznej 

 Opracowanie materiałów dydaktycznych w wersji numerycznej 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy wypracują materiały do wykorzystania na interaktywnej 

tablicy (materiały przygotowane przez nauczycieli zostaną 

opublikowane w wydawnictwie ŁCDNiKP).  

Planowany koszt uczestnictwa 10 zł 

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

 

95.  

Temat Dydaktyka FOS – français sur objectif spécifique 

Adresaci 
nauczyciele języka francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego wszystkich 

typów szkół 

Rodzaj formy 2 warsztaty, 2 seminaria 

Liczba godzin 2x6, 2x6 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 
 Dydaktyka FOS a dydaktyka FLE 

 Treści FOS jako wyznacznik kulturowo-językowy w kształceniu 
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językowym 

 Trudności wprowadzania dydaktyki FOS w cykl uczeniowy FLE 

 Opracowanie materiałów wspierających i ułatwiających korelację FOS z FLE 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy wypracują kluczowe informacje przydatne we wdrażaniu 

FOS oraz materiały do wykorzystania na lekcjach 

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

 

96.  

Temat 
Projekty interdyscyplinarne i interkulturowe w kształceniu języków 

romańskich 

Adresaci 
nauczyciele języka francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego wszystkich 

typów szkół 

Rodzaj formy 4 seminaria, spotkania zespołów zadaniowych 

Liczba godzin 4x4, 3 spotkania w semestrze 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Tworzenie projektów interkulturowych i interdyscyplinarnych 

 Wdrażanie koncepcji interakcyjnych oraz wzajemna korelacja projektowa 

 Harmonizacja działań zaplanowanych w projektach 

 Interdyscyplinarność a interkulturowość – treści kształtujące cykl 

koherentnej zależności 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy wypracują wspólny algorytm działania i zasady współpracy, 

a także materiały będące podstawą praktycznego wdrażania projektów  

w szkole 

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

 

97.  
Temat Pisanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela religii 

Adresaci nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji 11 września 2013 r. 

Treści 

 Akty prawne dotyczące rozwoju zawodowego nauczyciela 

 Plan rozwoju zawodowego na okres stażu 

 Dokumentowanie realizacji działań stażowych 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 

Organizator Irena Wolska, wolska.i@interia.pl 

 
98.  

Temat 
Przygotowanie uczniów do przyjęcia sakramentu spowiedzi  

i komunii św. w świetle nowej podstawy programowej 

Adresaci nauczyciele religii szkół podstawowych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin  5 

Planowany termin realizacji 25 września 2013 r. 

Treści 

 Zapoznanie z założeniami nowej podstawy programowej 

 Określenie specyfiki pracy z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych 

 Przedstawienie zasad współpracy z parafią 

Informacje dodatkowe 
Współpraca: doradcy metodyczni, Wydział Katechetyczny Kurii 

Metropolitalnej 

Organizator Irena Wolska, wolska.i@interia.pl 
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99.  

Temat 
Zastosowanie dramy na katechezie. Wykorzystanie opowieści Bruno 

Ferrero 

Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji warsztat – październik 2013 r., przedstawienia – marzec/kwiecień 2014 

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 napisanych 

scenariuszy, a także prezentacja przedstawień w wykonaniu uczniów.  

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów 

Organizator Irena Wolska, wolska.i@interia.pl 

 

100.  

Temat Jak radzić sobie z agresją? 

Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji luty 2014 r. 

Treści 

 Dostrzeganie agresywnych postaw i ich wyrażanie 

 Opanowywanie i przezwyciężanie złości i agresji 

 Budowanie poczucia własnej wartości 

 Pokojowe rozwiązywanie konfliktów  

Informacje dodatkowe 
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów 

oraz materiały przygotowane przez prowadzącą 

Organizator Irena Wolska, wolska.i@interia.pl 

 

101.  

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 2013 r. – czerwiec 2014 r. (raz w miesiącu) 

Treści 

 Oprawa liturgiczna uroczystości religijnych 

 Nauka pieśni i piosenek 

 Przygotowanie przedstawień o charakterze religijnym 

Informacje dodatkowe 

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć nauczyciele zainteresowani 

doskonaleniem umiejętności śpiewaczych i recytatorskich. Wszyscy 

otrzymają zaświadczenia podczas spotkania podsumowującego 

całoroczną pracę Zespołu 

Organizator Irena Wolska, wolska.i@interia.pl 

 



 

 

 

41 

 

102.  

Temat 
Program PowerPoint w pracy katechety – ilustracja opowiadania 

Bruno Ferrero 

Adresaci nauczyciele religii wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 10  

Planowany termin realizacji listopad 2013 r.  

Treści 
 Zasady tworzenia prezentacji PowerPoint 

 Zgromadzenie wykonanych prezentacji do opowiadań Bruno Ferrero 

Informacje dodatkowe 

Konsultacje grupowe będą prowadzone w pracowni internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 41 w Łodzi. Na zajęcia należy przynieść tekst 

wybranego opowiadania Bruno Ferrero. Uczestnicy otrzymają 

zaświadczenie. 

Planowany koszt udziału 30 zł  

Organizator Irena Wolska, wolska.i@interia.pl 

 

103.  

Temat Czego uczy nas papież Franciszek? 

Adresaci nauczyciele religii szkół podstawowych 

Rodzaj formy konkurs 

Liczba godzin ok. 50 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Przybliżenie postaci nowego Papieża 

 Rozpowszechnianie nauczania Franciszka 

 Ciekawe metody pracy z uczniem zdolnym 

Informacje dodatkowe 
Współpraca: doradcy metodyczni, Wydział Katechetyczny Kurii 

Metropolitalnej 

Organizator Irena Wolska, wolska.i@interia.pl 

 

104.  

Temat 
Osobista formacja duchowa warunkiem rozwoju powołania 

katechetycznego 

Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 

Treści 

 Prezentacja katechezy jako misji Kościoła 

 Omówienie kryteriów inspirujących formację duchową katechetów 

 Określenie elementów kształtujących i rozwijających duchowość 

katechety  

 Zdefiniowanie stylu życia katechety 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy konsultacji otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich 

udział w zajęciach 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl 

 

105.  

Temat Profilaktyka wypalenia zawodowego katechety 

Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. 

Treści  Zjawisko wypalenia zawodowego 
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 Symptomy wypalenia zawodowego 

 Specyfika problemu wypalenia zawodowego nauczyciela 

 Sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu nauczyciela 

religii 

Informacje dodatkowe 

Podczas konsultacji wypracowane zostaną materiały wspierające 

dotyczące sposobów przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. 

Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział 

w spotkaniu 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl 

 

106.  

Temat Miejsce katechezy w nauczaniu św. Augustyna 

Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy seminarium 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji styczeń 2014 r. 

Treści 

 Katecheza na tle chrześcijańskiego credo 

 Środowisko katechetyczne z czasów św. Augustyna a współczesne 

 Nauczanie św. Augustyna 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy seminarium otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich 

udział w zajęciach 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl 

 

107.  

Temat Wspólnotowy wymiar sportu w nauczaniu Jana Pawła II 

Adresaci nauczyciele religii oraz nauczyciele wychowania fizycznego 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji marzec 2014 r. 

Treści 

 Idea społecznej solidarności i konieczność postawy fair play 

w codziennym życiu 

 Stanowisko Kościoła na temat roli sportu w procesie rozwojowym 

dzieci i młodzieży 

 Wpływ aktywności fizycznej na rozwój duchowy 

 Sportowe zajęcia pozalekcyjne a zdrowy styl życia 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy konsultacji otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich 

udział w zajęciach 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl 

 

108.  

Temat Elementy grafiki komputerowej w pracy katechety 

Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji marzec 2014 r. 

Treści 

 Prezentacja podstawowych narzędzi dostępnych w programie Corel Draw 

 Przygotowanie projektu graficznego plakatu informującego  

(np.: przedstawienie teatralne, koło biblijne itp.) 

 Przygotowanie projektu graficznego zaproszenia na uroczystość 

(np.: komunia św., bierzmowanie) 

 Opracowanie pomocy dydaktycznych nauczyciela religii przy użyciu 

programu Corel Draw 

mailto:zwolinski_g@tlen.pl
mailto:zwolinski_g@tlen.pl
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Informacje dodatkowe 

Podczas zajęć nauczyciele opracują materiały dydaktyczne przydatne 

w ich pracy katechetycznej (z wykorzystaniem programu Morel 

DRAW). Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl 

 

109.  

Temat 
IV 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 październik 2013 r. – styczeń 2014 r. 

Treści 

 Poszerzenie wiedzy religijnej uczniów zakresu obowiązującego 

materiału 

 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. Włodzimierz Kujawin 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl 

 

110.  

Temat VII Archidiecezjalny Turniej Siatkówki „Sport drogą do Boga” 

Adresaci uczniowie gimnazjów z terenu Archidiecezji Łódzkiej 

Rodzaj formy turniej sportowy 

Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji kwiecień 2014 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 siatkówki wśród młodzieży szkolnej 

 Ukazanie komplementarnego ujęcia religii i kultury fizycznej 

 Tworzenie warunków do nawiązania współpracy pomiędzy 

katechetami a nauczycielami wychowania fizycznego 

Informacje dodatkowe Współpraca: ks. Michał Pietrasik 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl 

 

111.  

Temat Grupa Tabor 

Adresaci nauczyciele religii 

Rodzaj formy spotkanie zespołu zadaniowego 

Liczba godzin 32 (4 godz. dydaktyczne jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – czerwiec 2014 r. (raz w miesiącu) 

Treści 

 Wybrane dzieła mistrzów duchowości chrześcijańskiej 

 Materiały wspierające dla nauczycieli religii 

 Organizowanie dla uczniów konkursów dotyczących poruszanej 

problematyki 

 Poszerzenie współpracy z przedstawicielami wybranych zakonów  

i instytutów życia konsekrowanego 

mailto:zwolinski_g@tlen.pl
mailto:zwolinski_g@tlen.pl
mailto:zwolinski_g@tlen.pl
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Informacje dodatkowe 

Do udziału w pracach Zespołu zaproszeni są zainteresowani nauczyciele  

z Łodzi i województwa łódzkiego. Wszyscy otrzymają zaświadczenia 

podczas spotkania podsumowującego całoroczną pracę Zespołu 

Organizator Grzegorz Zwoliński, zwolinski_g@tlen.pl 

 

112.  
Temat Rola i znaczenie muzyki i śpiewu w edukacji religijnej  

Adresaci nauczyciele katecheci 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 

Treści 

 Treści z zakresu edukacji muzycznej w podstawie programowej 

 Sposoby wykorzystania elementów edukacji muzycznej na lekcjach 

religii 

 Projektowanie zajęć integrujących wybrane treści kształcenia 

edukacji religijnej i muzycznej 

Informacje dodatkowe Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów 

Organizator ks. Michał Pietrasik, ksmp@o2.pl 

 

113.  

Temat Zastosowanie technik plastycznych na lekcji religii  

Adresaci nauczyciele katecheci 

Rodzaj formy seminarium 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji grudzień 2013 r. 

Treści 

 Treści z zakresu edukacji plastycznej w podstawie programowej 

 Sposoby wykorzystania elementów edukacji plastycznej na lekcjach 

religii 

 Projektowanie zajęć integrujących wybrane treści kształcenia 

edukacji religijnej i plastycznej 

Informacje dodatkowe Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów 

Organizator ks. Michał Pietrasik, ksmp@o2.pl 

 

114.  

Temat 
Zawody sportowe: Archidiecezjalny Turniej koszykówki pod hasłem 

„Sport drogą do Boga” 

Adresaci nauczyciele katecheci  

Rodzaj formy turniej sportowy 

Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji marzec – maj 2014 r. 

Treści 

 Sposoby integrowania wybranych treści katechezy i wychowania 

fizycznego w świetle wspólnych działań wychowawczych 

adresowanych do uczniów szkół Łodzi i województwa łódzkiego 

 Sportowe zajęcia pozalekcyjne jako sposób promocji zdrowego stylu 

życia 

Informacje dodatkowe 

Zawody sportowe skierowane są do uczniów gimnazjów. 

Współpraca; Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej  

Grzegorz Zwoliński (doradca metodyczny) 

Organizator ks. Michał Pietrasik, ksmp@o2.pl 

 

mailto:zwolinski_g@tlen.pl
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115.  

Temat Biblia jako najważniejsze narzędzie w pracy katechety 

Adresaci nauczyciele katecheci 

Rodzaj formy seminarium 

Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. 

Treści 

 Praca z uczniem zdolnym na lekcjach religii 

 Sposoby wzbogacenia warsztatu pracy katechety 

 Znaczenie kształcenia biblijnego w katechezie szkolnej 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia  

Organizator ks. Michał Pietrasik, ksmp@o2.pl 

 

116.  

Temat Formacja dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej 

Adresaci nauczyciele katecheci 

Rodzaj formy konsultacje grupowe  

Liczba godzin 5  

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. 

Treści 
 Sposoby wyjaśnienia dzieciom, czym jest Msza św. 

 Pierwsza Komunia św. ważnym wydarzeniem dla całej rodziny 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia  

Organizator ks. Michał Pietrasik, ksmp@o2.pl 

 

117.  

Temat 
Innowacyjne środki dydaktyczne w procesie nauczania-uczenia się 

religii 

Adresaci nauczyciele religii w szkołach podstawowych i w gimnazjach  

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 

Treści 

 Rola nowoczesnych środków dydaktycznych w katechezie 

 Organizacja procesu dydaktycznego religii z nowym pakietem 

podręczników poznańskich 

 Sposoby wykorzystania tablicy interaktywnej w szkolnej edukacji 

religijnej 

 Przykładowe lekcje z zastosowaniem tablic interaktywnych 

Informacje dodatkowe 

Warsztaty będą prowadzone przez pracowników Wydawnictwa św. 

Wojciech. Istnieje możliwość zorganizowania lekcji koleżeńskich 

z wykorzystaniem TI jako uzupełnienia warsztatu. Każdy z uczestników 

otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów i materiały 

przygotowane przez prowadzących 

Organizator Włodzimierz Kujawin, wlokuj@wp.pl 

 

118.  

Temat 
Budowanie programu i tworzenie scenariuszy w zakresie katechezy 

prorodzinnej 

Adresaci nauczyciele religii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji listopad – grudzień 2013 r. 

Treści 
 Zadania formacji prorodzinnej w świetle nowej instrukcji 

o przygotowaniu do małżeństwa w Archidiecezji Łódzkiej  
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 Tworzenie programu wychowania prorodzinnego w ramach 

katechezy szkolnej 

 Przygotowanie ciekawych scenariuszy lekcji w oparciu o metody 

aktywizujące i trening interpersonalny 

Informacje dodatkowe 

Warsztaty mają na celu pomóc nauczycielom religii przygotować się do 

debaty z młodzieżą na tematy kondycji współczesnej rodziny. Ponadto 

powinny wspierać katechetów we właściwym przygotowaniu uczniów 

do odpowiedzialnych życiowych postaw. Warsztaty poprowadzi 

instruktor krajowego zespołu promocji NPR Paweł Pietrala. 

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów 

oraz stosowne materiały 

Organizator Włodzimierz Kujawin, wlokuj@wp.pl  

 

119.  

Temat 
Nowy program nauczania-uczenia się religii – zamierzenia, nadzieje, 

zadania 

Adresaci nauczyciele religii we wszystkich typach szkół 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji marzec 2014 r. 

Treści 

 Kształtowanie umiejętności oceny i analizy procesu kształcenia 

religijnego pod kątem zgodności z nową podstawą programową 

 Doskonalenie umiejętności planowania w kontekście wymagań 

zawartych w podstawie programowej religii 

 Analiza efektów pracy z nowym podręcznikiem w optyce zamierzeń 

i zadań nowej podstawy programowej 

Informacje dodatkowe 

Warsztaty poprowadzi Maria Brzostowska z Poznania związana  

z Wydawnictwem św. Wojciech. Przewidziane są konsultacje grupowe 

jako kontynuacja warsztatów. Wszyscy uczestnicy otrzymają 

zaświadczenia 

Organizator Włodzimierz Kujawin, wlokuj@wp.pl  

 

120.  

Temat Awans zawodowy nauczyciela przedmiotów artystycznych 

Adresaci 
nauczyciele przedmiotów artystycznych ubiegający się o kolejny stopień 

awansu zawodowego 

Rodzaj formy konsultacje grupowe. 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści 

 Analiza aktów prawnych  

 Plan rozwoju zawodowego na okres stażu 

 Realizacja planu rozwoju  

 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju 

 Rola opiekuna stażu 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają materiały przydatne w awansie zawodowym 

nauczyciela. 

Planowany koszt udziału 7 zł 

Organizator 
Aldona Danielewicz-Malinowska, 502-622-767, 

malinowska.aldona@gmail.com 
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121.  

Temat Spotkania ze sztuką 

Adresaci 
nauczyciele zainteresowani edukacja plastyczną wszystkich poziomów 

edukacyjnych  

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 20  

Planowany termin realizacji raz w miesiącu – 10 spotkań w roku szkolnym 2013/2014 

Treści 
 Analiza formalna i treściowa wybranych dzieł sztuki 

 Przygotowanie uczniów do konkursów z zakresu historii sztuki  

Informacje dodatkowe 

Podczas pierwszego spotkania we wrześniu przeprowadzone zostanie 

badanie ankietowe dotyczące problematyki, tematów, które interesują 

uczestników. 

Planowany koszt udziału: cena biletu w kasie Muzeum Sztuki MS
2
 

Organizator 
Aldona Danielewicz-Malinowska, 502-622-767, 

malinowska.aldona@gmail.com 

 

122.  

Temat Wiem, jak zacząć. Praktyczne porady dla młodego nauczyciela 

Adresaci nauczyciele przedmiotów artystycznych z małym stażem 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin raz w miesiącu 3 godziny 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Podstawa programowa przedmiotów artystycznych 

 Plan pracy młodego nauczyciela  

 Metody i formy pracy 

 Repertuar artystyczny 

 Ocenianie uczniów 

 Dobre praktyki 

 Gdzie i jak szukać pomocy? 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają materiały wspierające, przydatne w pracy 

nauczyciela. 

Planowany koszt udziału 7 zł 

Organizator 
Aldona Danielewicz-Malinowska, 502-622-767, 

malinowska.aldona@gmail.com 

 

123.  

Temat Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki (SNM) 

Adresaci zainteresowani nauczyciele przedmiotów artystycznych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści 

 Jak zostać członkiem SNM? 

 Konferencja SNM w Łodzi 

 Współpraca z SNM 

 Jak zostać liderem SNM? 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały informacyjne o SNM. 

Planowany koszt udziału 5 zł 

Organizator 
Aldona Danielewicz-Malinowska, 502-622-767, 

malinowska.aldona@gmail.com 
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EDUKACJA MATEMATYCZNA, FIZYCZNA I CHEMICZNA 

 
124.  

Temat Planowanie pracy w roku szkolnym 2013/14 

Adresaci nauczyciele matematyki łódzkich szkół podstawowych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. 

Treści 

 Zaplanowanie pracy zespołów metodycznych i zadaniowych  

 Informacja dotycząca sprawdzianu po klasie szóstej  

 Informacje dotyczące form doskonalenia zawodowego 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Karty zgłoszenia 

Organizator Anna Bartos, 606-983-551, annabe8@o2.pl 

 

125.  

Temat Ocenianie kształtujące w praktyce nauczyciela matematyki  

Adresaci nauczyciele matematyki łódzkich szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji wrzesień – październik 2013 r. 

Treści 
Co to jest ocenianie kształtujące i jak je stosować na lekcjach 

matematyki? 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Karty zgłoszenia 

Organizator Anna Bartos, 606-983-551, annabe8@o2.pl 

 

126.  

Temat 
„Oswoić matmę” – praca z uczniem mającym trudności  

z matematyki 

Adresaci nauczyciele matematyki łódzkich szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 

Treści 

 Integracja oprogramowania tablicy z innymi aplikacjami 

 Zasoby oprogramowania tablicy i biblioteki do wykorzystania na 

zajęciach matematyki 

 Planowanie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Karty zgłoszenia 

Organizator Anna Bartos, 606-983-551, annabe8@o2.pl 

 

127.  

Temat Metody aktywizujące w edukacji matematycznej  

Adresaci nauczyciele matematyki łódzkich szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty, zajęcia modelowe  

Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. 

Treści 
 Praca z uczniem z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej 

 Praca z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Karty zgłoszenia 

Organizator Anna Bartos, 606-983-551, annabe8@o2.pl 

 

4 
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128.  

Temat Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela matematyki 

Adresaci nauczyciele matematyki łódzkich szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji listopad – grudzień 2013 r. 

Treści 

 Przystosowanie komputera do własnych potrzeb  

 Edycja dokumentów  

 Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym  

 Portale i programy wspomagające nauczyciela 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Karty zgłoszenia 

Organizator Anna Bartos, 606-983-551, annabe8@o2.pl 

 

129.  

Temat Wykorzystanie tablicy interaktywnej w edukacji matematycznej 

Adresaci nauczyciele matematyki łódzkich szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty, zajęcia modelowe  

Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Integracja oprogramowania tablicy z innymi aplikacjami 

 Zasoby oprogramowania tablicy i biblioteki do wykorzystania 

 Tworzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Karty zgłoszenia 

Organizator Anna Bartos, 606-983-551, annabe8@o2.pl 

 

130.  

Temat Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2013/14 

Adresaci nauczyciele matematyki łódzkich szkół podstawowych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Podsumowanie pracy zespołów metodycznych  

 Analiza wyników sprawdzianu po szkole podstawowej 

 Podsumowanie XI Konkursu Matematycznego Z Pitagorasem na Ty 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Karty zgłoszenia 

Organizator Anna Bartos, 606-983-551, annabe8@o2.pl 

 

131.  

Temat Origami na zajęciach matematyki 

Adresaci nauczyciele pracujący w zespole 

Rodzaj formy spotkania zespołów metodycznych 

Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji cały rok szkolny 2013/2014 

Treści 

 Jak wykorzystać origami do pobudzania wyobraźni ucznia  

 Projekty z wykorzystaniem sztuki origami oraz tangramów na 

zajęciach z uczniami 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Karty zgłoszenia 

Organizator Anna Bartos, 606-983-551, annabe8@o2.pl 
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132.  

Temat XI Konkurs Matematyczny Z Pitagorasem na Ty 

Adresaci nauczyciele matematyki pracujący w Zespole ds. Konkursu 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 25 

Planowany termin realizacji cały rok szkolny 2013/2014 

Treści 

 Ustalenie regulaminu konkursu  

 Konstruowanie zadań na poszczególne etapy konkursu  

 Sprawdzanie prac konkursowych  

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Karty zgłoszenia 

Organizator Anna Bartos, 606-983-551, annabe8@o2.pl 

 

133.  

Temat Ciekawe pomysły na nudne przykłady 

Adresaci nauczyciele matematyki łódzkich szkół podstawowych 

Rodzaj formy prezentacje dydaktyczne, zajęcia modelowe 

Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji cały rok szkolny 

Treści Jak korzystać z prezentacji multimedialnych i e-podręcznika na lekcjach 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Karty zgłoszenia 

Organizator Anna Bartos, 606-983-551, annabe8@o2.pl 

 

134.  
Temat Planowanie pracy w roku szkolnym 2013/14 

Adresaci nauczyciele matematyki szkół gimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. 

Treści 

 Zaplanowanie pracy zespołów metodycznych i zadaniowych  

 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z matematyki  

 Informacje dotyczące form doskonalenia zawodowego 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Karty zgłoszenia 

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

 

135.  

Temat Geometria przestrzenna – origami na zajęciach matematyki 

Adresaci nauczyciele zainteresowani techniką origami 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji cały rok szkolny 2013/2014 

Treści 

 Jak wykorzystać origami do pobudzenia wyobraźni ucznia 

 Scenariusze zajęć z wykorzystaniem sztuki origami na zajęciach 

z uczniami 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Karty zgłoszenia 

Organizator Danuta Węgrowska, 600-467-171, dwegrowska @op.pl  
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136.  

Temat XII Konkurs Matematyczny Matematyczne wędrówki po Łodzi 

Adresaci nauczyciele matematyki pracujący w zespole 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 40 

Planowany termin realizacji cały rok szkolny 2013/2014 

Treści 

 Ustalenie regulaminu konkursu  

 Ułożenie zadań na poszczególne etapy konkursu  

 Sprawdzanie prac konkursowych  

 Ocena prezentacji i projektów 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Karty zgłoszenia 

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

 
137.  

Temat Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2012/13 

Adresaci nauczyciele matematyki szkół gimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Podsumowanie pracy zespołów metodycznych  

 Informacje na temat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 

z Matematyki  

 Podsumowanie XI Konkursu Matematyczne wędrówki po Łodzi 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Karty zgłoszenia 

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

 

138.  

Temat Praca z uczniem mającym problemy w uczeniu się matematyki 

Adresaci nauczyciele matematyki szkół gimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji marzec 2013 r. 

Treści 
 Opracowanie kart pracy dla uczniów z opinią poradni 

psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem wymagań 

egzaminacyjnych  

Informacje dodatkowe 
Kontynuacja warsztatów na prośbę nauczycieli matematyki. 

Udział na podstawie Karty zgłoszenia 

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

 

139.  

Temat Praca z uczniem zdolnym 

Adresaci Wojewódzka Komisja Konkursowa 

Rodzaj formy konsultacje grupowe  

Liczba godzin 60 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – marzec 2014 r. 

Treści 

 Opracowanie regulaminu Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego z Matematyki, zadań na poszczególne eliminacje 

konkursu, przykładowych schematów punktowania  

 Weryfikacja prac konkursowych z eliminacji szkolnych i rejonowych 

 Ocenianie prac konkursowych. 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Karty zgłoszenia 

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



 

 

 

52 

 

140.  

Temat Ocenianie kształtujące w praktyce nauczyciela matematyki  

Adresaci nauczyciele matematyki szkół gimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty i zajęcia modelowe 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji cały rok szkolny 

Treści 

 Co to jest ocenianie kształtujące i jak je stosować na lekcjach 

matematyki  

 Opracowanie scenariuszy zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem 

oceniania kształtującego 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Karty zgłoszenia 

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

 
141.  

Temat 
Organizacja pracy w obszarze edukacji matematycznej w szkołach 

ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 

Adresaci nauczyciele matematyki ze szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. 

Treści 

 Ustalenie planu pracy na rok szkolny 2013/2014 

 Informator maturalny od roku 2015  

 Diagnozowanie potrzeb w zakresie doradztwa  

 Informacje o szkoleniach i konkursach matematycznych  

 Plany pracy zespołów metodycznych  

 Wspieranie szkół i zespołów samokształceniowych 

Informacje dodatkowe 
Informacje szczegółowe w Szybkiej Informacji na stronie internetowej 

ŁCDNiKP 

Organizator Kinga Gałązka 

 
142.  

Temat Wspieranie nauczycieli o krótkim stażu pracy 

Adresaci nauczyciele matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik – listopad 2013 r. 

Treści 

 Budowanie warsztatu pracy nauczyciela  

 Organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem 

metod stymulujących aktywność twórczą uczniów 

 Nowe role nauczyciela, konstruktywizm w edukacji 

Informacje dodatkowe 

Informacje szczegółowe w Szybkiej Informacji na stronie internetowej 

ŁCDNiKP. 

Planowany koszt udziału 10 zł 

Organizator Kinga Gałązka 
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143.  

Temat 
Planowanie i organizacja pracy nauczyciela zgodnie z podstawą 

programową 

Adresaci nauczyciele matematyki ze szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencja  

Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 

Treści 

 Tworzenie i modyfikowanie programów nauczania  

 Różne formy sprawdzania umiejętności uczących się 

 Budowa planów dydaktycznych 

 Analiza i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do 

planowania i modyfikowania planu pracy dydaktycznej nauczyciela 

Informacje dodatkowe 

Współpraca: OKE Łódź.  

Informacje szczegółowe w Szybkiej Informacji na stronie internetowej 

ŁCDNiKP 

Organizator Kinga Gałązka 

 
144.  

Temat Matematyka w szkole zawodowej  

Adresaci nauczyciele matematyki ze szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji listopad – grudzień 2013 r. 

Treści 

 Plany dydaktyczne dla klas II 

 Sposoby pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się  

 Model pracy z uczniem zdolnym  

 Nowe role w relacjach nauczyciel – uczeń  

 Przykłady wykorzystania metod stymulujących aktywność twórczą 

uczących się 

 Różne cele i formy oceniania umiejętności uczniów 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się doświadczeniami 

w zakresie omawianego tematu. 

Informacje szczegółowe w Szybkiej Informacji na stronie internetowej 

ŁCDNiKP 

Organizator Kinga Gałązka 

 
145.  

Temat Multimedia na zajęciach matematyczno-przyrodniczych  

Adresaci nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 

Rodzaj formy seminarium 

Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji grudzień 2013 r. – styczeń 2014 r. 

Treści 

 Możliwości wykorzystania multimediów na zajęciach matematyczno-

przyrodniczych  

 Ciekawe rozwiązania metodyczne  

 Innowacje nauczycielskie 

Informacje dodatkowe 
Informacje szczegółowe w Szybkiej Informacji na stronie internetowej 

ŁCDNiKP 

Organizator Kinga Gałązka 
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146.  

Temat 
Przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami o specjalnych 

i specyficznych potrzebach edukacyjnych 

Adresaci nauczyciele matematyki ze szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 30 

Planowany termin realizacji luty – marzec 2014 r. 

Treści 

 Sterowanie procesem poznawczym ukierunkowanym na 

indywidualizację kształcenia 

 Przykłady organizacji pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym 

 Praca z uczniami mającymi problemy w uczeniu się 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają wypracowane w trakcie zajęć materiały. 

Informacje szczegółowe w Szybkiej Informacji na stronie internetowej 

ŁCDNiKP. 

Planowany koszt udziału 10 zł 

Organizator Kinga Gałązka 

 
147.  

Temat 
Podsumowanie działań w obszarze edukacji matematycznej w szkole 

ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2013/2014  

Adresaci nauczyciele matematyki ze szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji czerwiec 2014 r. 

Treści 
Omówienie działań w obszarze edukacji matematycznej w roku 

szkolnym 2013/14 i efektów pracy 

Informacje dodatkowe 
Informacje szczegółowe w Szybkiej Informacji na stronie internetowej 

ŁCDNiKP 

Organizator Kinga Gałązka 

 
148.  

Temat Planowanie i organizacja pracy w roku szkolnym 2013/2014 

Adresaci nauczyciele fizyki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 2 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. 

Treści 

 Zapoznanie nauczycieli z ofertą warsztatów i kursów proponowanych 

przez ŁCDNiKP w roku szkolnym 2013/2014 

 Ustalenie listy szkół z podziałem na programy kształcenia przyjęte 

przez nauczycieli 

 Powołanie zespołów zadaniowych, metodycznych i innowacyjnych  

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 
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149.  

Temat Wyprawa popularno-naukowa do Łotwy 

Adresaci nauczyciele fizyki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 

Treści 

 Historia Rygi  

 Politechnika Ryska – Wydział Chemii, gdzie studiował Ignacy 

Mościcki prezydent Rzeczypospolitej 

Informacje dodatkowe 
Przed wyjazdem uczestnicy otrzymają materiały informacyjne, a po 

powrocie zaświadczenia 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 

 

150.  

Temat Nowe role nauczyciela w procesie uczenia – uczenia się 

Adresaci nauczyciele fizyki i astronomii szkół ponadgimnazjalnych  

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – kwiecień 2014 r.  

Treści 

 Podstawa programowa z fizyki  

 Wymagania konkursowe na poszczególne etapy XXIII Konkursu z 

Fizyki dla klas II szkół ponadgimnazjalnych w świetle nowej 

podstawy programowej 

 Przygotowanie uczniów do matury z fizyki 2015 roku  

 Przykłady i sposoby rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów  

 Organizacja XXIII Konkursu z Fizyki 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy wypracowują arkusze konkursowe na drugi i trzeci etap  

XXIII Konkursu Fizycznego.  

Uczestnictwo w co najmniej 80% zaplanowanych form doskonalenia 

daje możliwość otrzymania zaświadczenia 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 

 

151.  

Temat 
Przyroda – pierwsze refleksje związane z nowym przedmiotem 

w szkole ponadgimnazjalnej 

Adresaci nauczyciele fizyki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 2 

Planowany termin realizacji luty 2014 r. 

 Treści 
Sukcesy i trudności we wdrażaniu nowego przedmiotu w szkole 

ponadgimnazjalnej  

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały przygotowane na konferencję 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 

 

152.  

Temat 
Fizyka klasyczna i współczesna – interdyscyplinarne kształcenie  

w edukacji przyrodniczej 
Adresaci nauczyciele fizyki i astronomii z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści  Przykłady konstruktywizmu i holizmu w edukacji 
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 Wybrane zagadnienia z fizyki klasycznej i współczesnej 

 Sesja Naukowa z Fizyki, Sesja Fizyka zabawek, Zabawki w fizyce 

oraz Sesja Fizyka w domowej kuchni 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy wypracowują scenariusze projektów edukacyjnych. 

Możliwe jest uczestnictwo w wybranych formach doskonalenia. 

Uczestnictwo w co najmniej 80% zaplanowanych form doskonalenia 

daje możliwość otrzymania zaświadczenia 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 

 

153.  

Temat 
Metoda projektów – wykorzystaniem metod stymulujących 

aktywność twórczą uczniów 

Adresaci nauczyciele fizyki i astronomii z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Przykłady innowacyjnych zajęć z fizyki 

 Organizacja Projektu Edukacyjnego Dachy Europy XI – Sławni fizycy 

i chemicy 

 Organizacja IX Konkurs Fotograficzny – Fotografujemy zjawiska 

fizyczne i przemiany chemiczne 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy wypracowują scenariusze projektów edukacyjnych. 

Możliwe jest uczestnictwo w wybranych formach doskonalenia. 

Uczestnictwo w co najmniej 80% zaplanowanych form doskonalenia 

daje możliwość otrzymania zaświadczenia 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 

 

154.  

Temat Projekt edukacyjny Dachy Europy XI 

Adresaci nauczyciele fizyki i astronomii z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy seminarium 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. – kwiecień 2014 r.  

Treści 

 Interdyscyplinarność nauk matematyczno-przyrodniczych 

 Wybitni przedstawiciele nauki 

 Metoda projektów w gimnazjum  

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy wypracowują scenariusze projektów edukacyjnych. 

Wszystkie scenariusze projektów zostaną opracowane i wydane jako 

publikacja – w zeszycie metodycznym ŁCDNiKP 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 

 

155.  

Temat IX Konkurs Fotograficzny 

Adresaci nauczyciele fizyki i astronomii z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy seminarium 

Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. – marzec 2014 r. 

Treści 

 Aparat fotograficzny narzędziem ułatwiającym obserwację przyrody 

 Możliwości osiągania sukcesów przez uczniów mających trudności 

w nauce 

 Uczniowskie eksperymenty fizyczne i chemiczne 

Informacje dodatkowe Uczestnicy konkursu fotografują zjawiska fizyczne i przemiany 
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chemiczne dostrzeżone wokół otaczającego ich świata. 

Wszystkie zdjęcia zgłoszone na konkurs, prezentowane będą podczas 

wystawy pokonkursowej. 

Najlepsze prace ubiegać się będą o jedno z trzech miejsc w trzech 

kategoriach 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 

 

156.  

Temat XVII Sesja Naukowa z Fizyki 

Adresaci nauczyciele fizyki i astronomii z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy sesja 

Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji luty – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 CERN – największe na świecie laboratorium fizyki cząstek 

elementarnych 

 Fizyka kwantowa czy fizyka klasyczna Przebacz mi Newtonie 

Informacje dodatkowe 

Prezentowane na Sesji uczniowskie referaty z zakresu fizyki cząstek 

elementarnych, astrofizyki i kosmologii zostaną umieszczone 

w publikacji – w zeszycie metodycznym ŁCDNiKP 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 

 

157.  

Temat Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2013/2014 

Adresaci nauczyciele fizyki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 2 

Planowany termin realizacji czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Omówienie przebiegu prac związanych z Wojewódzkim Konkursem 

Przedmiotowym z Fizyki, XXIII Konkursem Fizycznym i IX 

Konkursem Fotograficznym 

 Diagnoza potrzeb edukacyjnych i przedstawienie propozycji 

warsztatów z fizyki w roku szkolnym 2014/2015 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały przygotowane na konferencję 

Organizator Włodzimierz Nawrocki, ew.nawrocki@wp.pl 

 

158.  

Temat Organizacja pracy w roku szkolnym 

Adresaci nauczyciele chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencje 

Liczba godzin 3+3 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. 

Treści 

 Wykorzystanie analizy wyników egzaminów zewnętrznych do 

planowania i modyfikowania pracy dydaktycznej  

 Informator maturalny od roku 2015, diagnozowanie potrzeb 

w zakresie doradztwa  

 Informacja o olimpiadzie i konkursach chemicznych 

Informacje dodatkowe 
Informacja szczegółowa poprzez Szybką Informację na stronie 

internetowej ŁCDNiKP 

Organizator Małgorzata Kozieł, mkoziel@wckp.lodz.pl 
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159.  

Temat 
Planowanie i organizacja warsztatu pracy nauczyciela przyrody 

w szkole ponadgimnazjalnej 

Adresaci nauczyciele chemii w szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik – listopad 2013 r. 

Treści 
 Kształcenie interdyscyplinarne w bloku zajęć uzupełniających 

 Konstruowanie programu kształcenia 

Informacje dodatkowe 

Współpraca z Pracownią Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej.  

Informacja szczegółowa poprzez Szybką Informację na stronie 

internetowej ŁCDNiKP. 

Planowany koszt udziału 10 zł 

Organizator Małgorzata Kozieł, mkoziel@wckp.lodz.pl 

 

160.  
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 2013 r. 

Koszt udziału 10 zł 

Treści 

 Organizacja i planowanie pracy z uczniem przygotowującym się do 

konkursu chemicznego  

 Kryterialne ocenianie wybranych rozwiązań zadań konkursowych 

Informacje dodatkowe 

Informacja szczegółowa poprzez Szybką Informację na stronie 

internetowej ŁCDNiKP. 

Planowany koszt udziału 10 zł 

Organizator Małgorzata Kozieł, mkoziel@wckp.lodz.pl 

 

161.  
Temat Ocenianie kształtujące  

Adresaci nauczyciele chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy sesja 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji listopad – grudzień 2013 r. 

Treści 
 Nowe role nauczyciela w procesie uczenia się 

 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 
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162.  
Temat Konstruowanie narzędzi do badania umiejętności 

Adresaci nauczyciele chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji grudzień 2013 r. – styczeń 2014 r. 

Treści 

Tworzenie zadań różnego typu (np. wykorzystujących informację 

w formie tekstu chemicznego, do nowego egzaminu gimnazjalnego, 

oceny umiejętności praktycznych) 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają wypracowane w trakcie zajęć materiały. 

Informacja szczegółowa poprzez Szybką Informację na stronie 

internetowej ŁCDNiKP 

Organizator Małgorzata Kozieł, mkoziel@wckp.lodz.pl 

 

163.  
Temat Doświadczenia chemiczne w nowej podstawie programowej 

Adresaci nauczyciele chemii w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji luty 2014 r. 

Treści 

 Różne funkcje eksperymentu chemicznego 

 Warunki przeprowadzania szkolnych doświadczeń  

 Wykorzystanie eksperymentu do kształtowania umiejętności 

praktycznych i pracy w grupie  

 Konstruowanie karty pracy 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają wypracowane w trakcie zajęć materiały. 

Informacja szczegółowa poprzez Szybką Informację na stronie 

internetowej ŁCDNiKP. 

Planowany koszt udziału 10 zł 

Organizator Małgorzata Kozieł, mkoziel@wckp.lodz.pl 

 

164.  
Temat Podsumowanie działań w obszarze kształcenia chemicznego 

Adresaci nauczyciele chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji czerwiec 2014 r. 

Treści 
Omówienie działań nauczycieli w roku szkolnym 2013/14 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 

 
165.  

Temat 
Metoda projektu na II etapie edukacyjnym z wykorzystaniem 

programu WorldWide Telescope 

Adresaci 
nauczyciele i uczniowie szkół biorących udział w projekcie Ziemia 

planeta ludzi 

Rodzaj formy seminarium 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. 

Treści 
Zaprezentowanie wyników prac uczniów szkół podstawowych, 

biorących udział w projekcie Ziemia – planeta ludzi 

Informacje dodatkowe 
Realizacja we współpracy z Planetarium i Obserwatorium 

Astronomicznym w Łodzi 

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

 

166.  

Temat Multimedia w praktyce nauczyciela przyrody 

Adresaci nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 

Treści 

 Konektywizm w edukacji 

 Prezentacja dobrych praktyk nauczycieli wykorzystujących nowe 

technologie w kształceniu przyrody 

 Prezentacja ofert wydawnictw w zakresie multimediów 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenia z udziału w konferencji 

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

 

167.  
Temat Wykorzystanie tablicy interaktywnej w edukacji przyrodniczej 

Adresaci nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 2 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 

Treści 
Sposoby wykorzystania tablicy interaktywnej podczas pracy z uczniami 

w oparciu o wybrane treści podstawy programowej 

Informacje dodatkowe Rozpoczęcie zajęć ok. godz. 12:30  

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

 

168.  
Temat Facebook i blog jako narzędzie pracy nauczyciela 

Adresaci zainteresowani nauczyciele ze szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. 

Treści 

 Zasady korzystania z Facebooka, zakładanie konta, grupy, strony, 

tworzenie wpisów 

 Możliwości wykorzystania facebooka w edukacji 

 Podstawowa obsługa programu Word Press 

 Zasady prowadzenia blogów uczniowskich 

5 
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 Prawa autorskie w Internecie 

Informacje dodatkowe 
Nauczyciele otrzymają zaświadczenia, materiały przekazane będą 

w wersji elektronicznej 

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

 

169.  
Temat Prezi - mapa mentalna sposobem na ciekawą prezentację 

Adresaci zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji grudzień 2013 r. 

Treści 

 Wykorzystanie map mentalnych w procesie kształcenia 

 Podstawy obsługi programu Prezi 

 Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem programu Prezi 

Informacje dodatkowe 
Konieczność posiadania konta mailowego, nauczyciele otrzymają 

zaświadczenia, materiały przekazane będą w wersji elektronicznej 

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

 

170.  

Temat 
Grywalizacja w edukacji przyrodniczej – sposób na zwiększenie 

zaangażowania i motywacji do nauki 

Adresaci nauczyciele przyrody szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji styczeń 2014 r. 

Treści 

 Czynniki wpływające na motywację uczniów do nauki 

 Przykłady zastosowania grywalizacji w edukacji 

 Elementy mechaniki gier 

 Tworzenie szkieletu projektu grywalizacji wykorzystywanego 

w procesie dydaktycznym 

 Opracowanie gry terenowej  

Informacje dodatkowe 
Nauczyciele otrzymają zaświadczenia, materiały przekazane będą 

w wersji elektronicznej 

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

 

171.  
Temat Jak wykorzystać zasoby Internetu w dydaktyce przyrody? 

Adresaci nauczyciele przyrody szkół podstawowych 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 2 

Planowany termin realizacji marzec 2014 r. 

Treści Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji przyrodniczej 

Informacje dodatkowe Zajęcia planowane w godzinach przedpołudniowych 

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

 

172.  

Temat Obserwacje przyrodnicze w terenie 

Adresaci nauczyciele przyrody szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 
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Treści 

 Rola bezpośrednich obserwacji przyrodniczych w procesie 

kształcenia 

 Planowanie obserwacji terenowych 

 Konstruowanie kart pracy zajęć terenowych z przyrody dla uczniów 

II etapu edukacyjnego 

Informacje dodatkowe Zajęcia terenowe planowane w sobotę 

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

 

173.  

Temat Eksperyment jako źródło wiedzy przyrodniczej 

Adresaci nauczyciele przyrody szkół podstawowych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 2 

Planowany termin realizacji luty 2014 r. 

Treści 

 Zasady prowadzenia doświadczeń zgodnie z zalecanymi warunkami 

i sposobami realizacji wynikającymi z podstawy programowej 

 Prezentacja przykładowych eksperymentów fizycznych  

 Opracowanie zestawu doświadczeń i eksperymentów możliwych do 

wykonania w warunkach szkolnych, zgodnych z treściami podstawy 

programowej 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia zaplanowano w eksperymentarium Łódzkiego Planetarium 

i Obserwatorium Astronomicznym 

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

 

174.   

Temat Podwodny świat – przystosowania organizmów do życia w wodzie 

Adresaci nauczyciele przyrody szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej 

 Zwiedzanie akwarium 

 Omówienie sposobów przystosowania organizmów do warunków 

życia w wodzie w różnych strefach  

 Opracowanie scenariuszy zajęć dotyczących wody, jej właściwości, 

przystosowania organizmów do życia w wodzie 

Informacje dodatkowe 

Zajęcia zaplanowano we współpracy z Ogrodem Zoologicznym 

w Łodzi, nauczyciele otrzymają zaświadczenia, materiały przekazane 

będą w wersji elektronicznej 

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

 

175.  

Temat 
Wykorzystanie ścieżek dydaktycznych Ogrodu Botanicznego  

w Łodzi 

Adresaci nauczyciele przyrody szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji maj 2014 r. 

Treści 

 Rola ścieżek dydaktycznych w kształceniu przyrodniczym 

 Przedstawienie oferty Ogrodu Botanicznego 

 Opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem ścieżek 

dydaktycznych Łódzkiego Ogrodu Botanicznego 
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Informacje dodatkowe 

Zajęcia zaplanowano we współpracy z Ogrodem Botanicznym w Łodzi, 

nauczyciele otrzymają zaświadczenia, materiały przekazane będą 

w wersji elektronicznej 

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

 

176.  

Temat Przyroda w praktyce, czyli sposób na inspirującą lekcję 

Adresaci nauczyciele przyrody szkół podstawowych 

Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji czerwiec 2014 r. 

Treści 
Prezentacja dobrych praktyk nauczycielskich w zakresie edukacji 

przyrodniczej i ekologicznej 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenia 

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

 

177.  
Temat Ocenianie kształtujące w pracy z uczniem zdolnym 

Adresaci 
nauczyciele przyrody szkół podstawowych uczestniczących w XII 

Konkursie Przyrodniczym 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji marzec – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Ocenianie kształtujące (OK) a sumujące 

 Elementy OK: cele, kryteria, informacja zwrotna, pytania kluczowe  

 Rola OK w pracy z uczniem zdolnym 

 Konstruowanie scenariusza zajęć w oparciu o OK 

Informacje dodatkowe 
Nauczyciele otrzymają zaświadczenia, materiały przekazane będą 

w wersji elektronicznej 

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

 

178.  
Temat Nauczyciel w roli mentora i coacha 

Adresaci 
nauczyciele przyrody szkół podstawowych uczestniczących  

w XII Konkursie Przyrodniczym 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji grudzień 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Zmieniająca się rola nauczyciela we współczesnej szkole 

 Charakterystyka roli mentora, tutora, coacha 

 Podstawy coachingu grupowego 

Informacje dodatkowe  

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

 

179.  

Temat 
Planowanie pracy nauczycieli biologii w kontekście egzaminów 

zewnętrznych („nowa” matura 2015) 

Adresaci nauczyciele biologii w szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencja  

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji  wrzesień 2013 r. 
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Treści 

 Nowa podstawa programowa biologii w szkole ponadgimnazjalnej – 

kształcenie w zakresie rozszerzonym 

 Zmiany w egzaminie maturalnym od roku 2015 (nowa formuła 

egzaminu maturalnego) 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały z konferencji oraz zaświadczenia 

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

 

180.  

Temat Edukacja biologiczna w terenie 

Adresaci nauczyciele biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 

Treści 

 Zalecane warunki i formy realizacji podstawy programowej do 

biologii 

 Formy pracy z uczniami w terenie 

 Konstruowanie kart pracy dla uczniów gimnazjów oraz szkół 

ponadgimnazjalnych (kształcenie w zakresie rozszerzonym) 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia zostaną zorganizowane we współpracy Łódzkim Ogrodem 

Zoologicznym 

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

 

181.  
Temat Jak pracować z uczniem zdającym maturę z biologii w 2015 roku? 

Adresaci nauczyciele biologii w szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji grudzień 2013 r. 

Treści 

 Nowa formuła egzaminu maturalnego 

 Typy i formy zadań maturalnych wg nowej formuły egzaminu 

(ćwiczenia w konstruowaniu) 

 Diagnoza edukacyjna na IV etapie edukacyjnym 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały wypracowane podczas warsztatów oraz 

zaświadczenia. Koszt udziału 15 zł 

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

 

182.  

Temat 
Doświadczenia i obserwacje biologiczne na III i IV etapie 

edukacyjnym 

Adresaci nauczyciele biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji styczeń 2014 r. 

Treści 

 Zalecane warunki i formy realizacji podstawy programowej  

w kontekście eksperymentów biologicznych 

 Projektowanie doświadczeń i obserwacji biologicznych (metodologia 

badawcza) 

 Konstruowanie kart pracy 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały wypracowane podczas warsztatów oraz 

zaświadczenia. Koszt udziału 15 zł 

Organizator Jacek Pachelski, 600-557-254, jpachelski@op.pl 
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183.  

Temat 
Konstruowanie i modyfikowanie programów kształcenia przyrody 

w szkole ponadgimnazjalnej 

Adresaci nauczyciele przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. – marzec 2014 r. 

Treści 

 Typy programów kształcenia 

 Programy kształcenia w świetle przepisów prawa  

 Kryteria opracowywania programu do przyrody 

 Etapy konstruowania nauczycielskiego programu do przyrody 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały wypracowane podczas warsztatów oraz 

zaświadczenia. Koszt udziału 20 zł 

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

 

184.  

Temat 
Planowanie i organizacja pracy nauczyciela geografii na IV etapie 

edukacyjnym 

Adresaci nauczyciele geografii IV etapu edukacyjnego 

Rodzaj formy warsztaty, konsultacje grupowe 

Liczba godzin 10+5 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – styczeń 2014 r.  

Treści 

 Zasady modyfikacji programów kształcenia zgodnych z podstawą 

programową geografii dla szkół ponadgimnazjalnych 

 Reguły konstruowania materiałów edukacyjnych wspomagających 

proces dydaktyczny (arkusza diagnozującego poziom wiedzy 

i umiejętności na „wstępie” do szkoły ponadgimnazjalnej, testów 

formatywnych i sumatywnych, kryteriów oceniania osiągnięć 

uczniów) 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają wypracowane materiały w formie elektronicznej 

oraz zaświadczenia. Koszt udziału: 10 zł 

Organizator Ewa Wilczyńska, (42)6783378 (poniedziałki), ewilczynska@wckp.lodz.pl 

 

185.  

Temat 
Uczeń uzdolniony geograficznie na zajęciach edukacyjnych 

w gimnazjum  

Adresaci nauczyciele geografii III etapu edukacyjnego 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, warsztaty, spotkania zespołu zadaniowego  

Liczba godzin 10 + 5+80  

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – maj 2014 r.  

Treści 

 Metody i formy pracy z uczniem uzdolnionym, identyfikacja 

uzdolnień 

 Uczeń o zainteresowaniach przyrodniczych w systemie motywacji 

 Realizacja zajęć edukacyjnych w pracy z uczniem zdolnym 

 Upowszechnienie osiągnięć uczniów  

 Statystyczne i merytoryczne opracowanie wyników konkursów  

Informacje dodatkowe 
Nauczyciele otrzymają zaświadczenia i wypracowane podczas zajęć 

materiały. Planowany koszt udziału: 5 zł 

Organizator Ewa Wilczyńska, (42)6783378 (poniedziałki), ewilczynska@wckp.lodz.pl 
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186.  

Temat 
Wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych w edukacji 

geograficznej  

Adresaci nauczyciele geografii IV i III etapu edukacyjnego 

Rodzaj formy warsztaty, konsultacje grupowe, prezentacje dydaktyczne  

Liczba godzin 10 + 4+2  

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. – czerwiec 2014 r.  

Treści 

 Nauczyciel geografii wobec wyzwań XXI wieku 

 Wykorzystanie zasobów Internetu do obrazowania procesów 

i wyjaśniania pojęć 

 Praca z podręcznikami interaktywnymi 

 Nowoczesne platformy edukacyjne narzędziem wspierającym pracę 

nauczyciela geografii 

Informacje dodatkowe 
Nauczyciele otrzymają zaświadczenia i wypracowane podczas zajęć 

materiały. Planowany koszt udziału: 10 zł 

Organizator Ewa Wilczyńska, (42)6783378 (poniedziałki), ewilczynska@wckp.lodz.pl 

 

187.  

Temat 
Realizacja zajęć z przyrody przez nauczyciela geografii na IV etapie 

edukacyjnym  

Adresaci nauczyciele geografii IV etapu edukacyjnego 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, warsztaty  

Liczba godzin 5 + 15 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – maj 2014 r.  

Treści 

 Planowanie pracy nauczyciela w zakresie realizacji treści 

z przedmiotu przyroda w szkole ponadgimnazjalnej 

 Diagnoza zainteresowań i uzdolnień uczniów 

 Konstruowanie programów kształcenia/kart programowych przyrody 

w szkole ponadgimnazjalnej  

 Dostosowanie programów/kart programowych do przyrody do 

zainteresowań i uzdolnień uczniów 

 Ewaluacja programów kształcenia przyrody 

Informacje dodatkowe 
Nauczyciele otrzymają zaświadczenia i wypracowane podczas zajęć 

materiały. Planowany koszt udziału: 15 zł 

Organizator Ewa Wilczyńska, (42)6783378 (poniedziałki), ewilczynska@wckp.lodz.pl 

 

188.  

Temat 
Wyrównywanie szans edukacyjnych na pozalekcyjnych zajęciach 

geograficznych  

Adresaci nauczyciele geografii III i IV etapu edukacyjnego 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, warsztaty 

Liczba godzin 5 + 15 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści 

 Organizacja pozalekcyjnych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 

 Metody i formy pracy z uczniem mającym trudności w nauce 

 Motywowanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na 

geograficznych zajęciach edukacyjnych 

 Lekcja w terenie jako forma zajęć wzbudzająca zainteresowania 

przyrodnicze uczniów 

Informacje dodatkowe 
Nauczyciele otrzymają zaświadczenia i wypracowane podczas zajęć 

materiały. Planowany koszt udziału: 15 zł 

Organizator Ewa Wilczyńska, (42)6783378 (poniedziałki), ewilczynska@wckp.lodz.pl 
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189.  

Temat 
Bezpieczeństwo na lekcjach wychowania fizycznego – 

odpowiedzialność nauczyciela wynikająca z uwarunkowań 

prawnych 

Adresaci 
nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych, rejon Bałuty 

i Polesie 

Rodzaj formy konferencja metodyczna 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. 

Treści 

Bezpieczeństwo prowadzenia zajęć oraz odpowiedzialność nauczycieli 

wychowania fizycznego wynikająca z uwarunkowań prawnych 

(realizacja zajęć w formach proponowanych do wyboru przez uczniów) 

Informacje dodatkowe Nauczyciel otrzymuje zaświadczenie o uczestniczeniu w konferencji 

Organizator Krystyna Solarz, kristel06@wp.pl 

 

190.  

Temat Sporty zespołowe jako sporty całego życia 

Adresaci 
nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych, rejon Bałuty 

i Polesie 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści 

 Różne dyscypliny sportowe jako formy aktywności ruchowej 

 Sposoby uatrakcyjniania lekcji wychowania fizycznego i zajęć 

dodatkowych 

 Osiąganie celów kształcenia z zastosowaniem metod aktywizujących 

Informacje dodatkowe Nauczyciel otrzymuje zaświadczenie o uczestniczeniu w konferencji 

Organizator Krystyna Solarz, kristel06@wp.pl 

 

191.   

Temat Sporty indywidualne jako możliwości samorealizacji 

Adresaci 
nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych, rejon Bałuty 

i Polesie 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. lub maj 2014 r. 

Treści 

 Indywidualne dyscypliny sportowe  

 Kształtowanie postaw ukierunkowanych na sport, wypoczynek 

i zdrowie 

Informacje dodatkowe Nauczyciel otrzymuje zaświadczenie o uczestniczeniu w konferencji 

Organizator Krystyna Solarz, kristel06@wp.pl 

 

192.  

Temat Zależności między trybem życia a sprawnością fizyczną 

Adresaci 
nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych, rejon Bałuty  

i Polesie 

Rodzaj formy konferencja metodyczna 

Liczba godzin 2 

Planowany termin realizacji kwiecień 2014 r. 

Treści 
 Szkodliwość siedzącego trybu życia 

 Konieczność kształtowania postaw uczniów w zakresie dbałości 
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o zdrowie i sprawność fizyczną  

 Edukacja prozdrowotna 

Informacje dodatkowe Nauczyciel otrzymuje zaświadczenie o uczestniczeniu w konferencji 

Organizator Krystyna Solarz, kristel06@wp.pl 

 

193.   

Temat 
Korygowanie postawy ciała poprzez zastosowanie ćwiczeń 

korekcyjnych 

Adresaci 
nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych, rejon Bałuty  

i Polesie 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji styczeń 2014 r. 

Treści 

 Różne ćwiczenia korekcyjne  

 Zastosowanie ćwiczeń w czasie zajęć  

 Działania profilaktyczne dotyczące szkodliwości siedzącego trybu 

życia 

Informacje dodatkowe Nauczyciel otrzymuje zaświadczenie o uczestniczeniu w konferencji 

Organizator Krystyna Solarz, kristel06@wp.pl 

 

194.  
Temat Zajęcia ruchowe na pływalni 

Adresaci 
nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych, rejon Bałuty 

 i Polesie 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 2 

Planowany termin realizacji  luty 2014 r. 

Treści 
 Ciekawe rozwiązania metodyczne w środowisku wodnym 

 Możliwości uatrakcyjniania zajęć dodatkowych 

Informacje dodatkowe Nauczyciel otrzymuje zaświadczenie o uczestniczeniu w konferencji 

Organizator Krystyna Solarz, kristel06@wp.pl 

 

195.  

Temat 
Taniec jako alternatywna forma aktywności ruchowej – taniec 

dyskotekowy  

Adresaci 
nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych, rejon Bałuty 

i Polesie 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 2 

Planowany termin realizacji marzec 2014 r. 

Treści 

 Rozwiązania metodyczne w nauce tańca dyskotekowego 

 Wykorzystanie artystycznych uzdolnień uczniów i improwizacji 

ruchowej  

Informacje dodatkowe Nauczyciel otrzymuje zaświadczenie o uczestniczeniu w konferencji 

Organizator Krystyna Solarz, kristel06@wp.pl 
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196.  

Temat 
Formy aktywności fizycznej na lekcjach wychowania fizycznego 

i zajęciach do wyboru – taniec towarzyski, tańce regionalne, taniec 

brzucha 

Adresaci 
nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych, rejon Bałuty  

i Polesie 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 9 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści 
Możliwości uatrakcyjniania lekcji wychowania fizycznego i zajęć 

dodatkowych poprzez wykorzystanie improwizacji ruchowej tańców 

Informacje dodatkowe Nauczyciel otrzymuje zaświadczenie o uczestniczeniu w konferencji 

Organizator Krystyna Solarz, kristel06@wp.pl 

 

197.  

Temat 
Planowanie i realizacja procesu kształcenia w zakresie wychowania 

fizycznego oraz monitorowanie efektów 

Adresaci 
nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, stażyści 

i kontraktowi 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji luty – maj 2014 r. 

Treści 

 Zadania nauczyciela wynikające z uregulowań prawnych 

 Planowanie metodyczne lekcji w ujęciu czynnościowym 

 Budowa podstawy programowej kształcenia ogólnego 

 Wpływ podstawy programowej na proces planowania pracy 

 Wymagania formalne w odniesieniu do programu nauczania 

Informacje dodatkowe 

Nauczyciele, którzy zgłoszą chęć udziału w zajęciach, utworzą zespół 

metodyczny, który będzie systematycznie uczestniczyła w zajęciach 

modelowych 

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

 

198.  

Temat 
Uczeń ze specyficznymi problemami w uczeniu się na lekcji 

wychowania fizycznego 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji  marzec 2014 r. 

Treści 

 Cechy charakterystyczne dziecka ze specyficznymi problemami 

w uczeniu się 

 Analiza możliwych przyczyn trudności w uczeniu się 

 Wpływ motoryki dużej na rozwój dziecka 

 Rozwiązania organizacyjno-metodyczne w pracy z uczniem 

o specjalnych trudnościach w uczeniu się 

Informacje dodatkowe 

Część zajęć będzie odbywała się na sali gimnastycznej. Nauczyciele 

będą brali czynny udział w zajęciach. Uczestnicy zobowiązani są do 

posiadania stroju gimnastycznego 

Organizator Ewa Sprawka, 698-310-203, sprawka@wp.pl 
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199.  

Temat 
Podstawa programowa kształcenia ogólnego z wychowania 

fizycznego w praktyce szkolnej 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji  październik 2013 r. 

Treści 

 Budowa podstawy programowej 

 Kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych i postaw podczas 

lekcji wychowania fizycznego 

 Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej 

 Rola i zadania nauczyciela wychowania fizycznego we wdrażaniu 

edukacji zdrowotnej 

Informacje dodatkowe 
W przypadku dużej liczby zgłoszeń zajęcia zostaną poprowadzone 

w formie konferencyjnej 

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

 

200.  

Temat 
Przygotowanie narzędzi wspierających realizację programu 

wychowania fizycznego Umiem bo ćwiczę, ćwiczę bo chcę 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. 

Treści 

 Wymagania w podstawie programowej a osiągnięcia szkolne ucznia 

 Planowanie zadań kontrolno-oceniających 

 Karty postępu ucznia, karty obserwacji ucznia i karty ćwiczeń 

wspierające realizację programu  

Informacje dodatkowe 
Zajęcia kierowane do nauczycieli realizujących program Umiem bo 

ćwiczę, ćwiczę bo chcę 

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

 

201.  

Temat Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole 

Adresaci koordynatorzy promocji zdrowia w szkołach 

Rodzaj formy szkolenia rad pedagogicznych 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji wg zgłoszeń 

Treści 

 Geneza programu Szkoła Promująca Zdrowie 

 Metodologia programu 

 System certyfikowania szkół 

 Przykłady dobrych praktyk 

Informacje dodatkowe 
Szkolenie kierowane jest do szkół ubiegających się o przystąpienie do 

Sieci Szkół Promujących Zdrowie 

Organizator Ewa Sprawka, 698-310-203, sprawka@wp.pl 
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202.  

Temat 
Wychowanie fizyczne w trakcie wdrażania EZ zgodnie z NPP. 

Projekt RZEPA – podsumowanie 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego w gimnazjach 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji wrzesień – październik 2013 r. 

Treści 
 Podsumowanie Projektu RZEPA  

 Prezentacja planu pracy za rok szkolny 2012-13 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Maciej Matczak, 605-200-006, mmatczak@wckp.lodz.pl 

 

203.  

Temat 
Technologia informatyczna w pracy nauczyciela wychowania 

fizycznego cz. IV – platforma e-learningowa  

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego w gimnazjach 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści 
Praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej bazującej na 

platformie edukacyjnej 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Maciej Matczak, 605-200-006, mmatczak@wckp.lodz.pl 

 

204.  

Temat 
Metoda projektu na zajęciach z edukacji zdrowia na III etapie 

edukacyjnym 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego w gimnazjach 

Rodzaj formy warsztaty i modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści Edukacyjne wartości metody projektu 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Maciej Matczak, 605-200-006, mmatczak@wckp.lodz.pl 

 

205.  

Temat Metody pracy z uczniem zainteresowanym kulturą fizyczną 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego w gimnazjach 

Rodzaj formy konkurs, modelowe zajęcia edukacyjne  

Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści Propagowanie kultury fizycznej, olimpizmu i zasad fair play 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Maciej Matczak, 605-200-006, mmatczak@wckp.lodz.pl 
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206.  

Temat Formy relaksacji stosowane na zajęciach z wychowania fizycznego  

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego w gimnazjach 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji styczeń – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Relaksacja 

 Izometria 

 Hata 

 Yoga 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Maciej Matczak, 605-200-006, mmatczak@wckp.lodz.pl 

 

207.  

Temat 
Planowanie zajęć wychowania fizycznego do wyboru dla uczniów III 

etapu edukacyjnego 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego w gimnazjach 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji luty – maj 2014 r. 

Treści 

 Formy ruchu  

 Usamodzielnienie ucznia na lekcjach wychowania fizycznego 

zgodnie z podstawą programową  

 Alternatywne formy aktywności ruchowej do wyboru 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Maciej Matczak, 605-200-006, mmatczak@wckp.lodz.pl 

 

208.  

Temat 
Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w IV etapie 

edukacyjnym  

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji  wrzesień 2013 r. i maj 2014 r. 

Treści 

 Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli 

 Powołanie zespołów metodycznych i zadaniowych nauczycieli 

wychowania fizycznego 

 Ustalenie tematyki warsztatów zgodnie z diagnozą oczekiwań 

nauczycieli 

 Dobór programów i ich realizacja w zgodzie z podstawą programową 

 Podsumowanie współpracy z zespołami nauczycieli 

 Monitorowanie realizacji wybranych programów 

 Usamodzielnienie uczniów na zajęciach wychowania fizycznego 

Informacje dodatkowe 
Podczas konferencji zostaną także podsumowane działania w ramach 

Projektu RZEPA  

Organizator Teresa Libiszewska-Gozdan, 505-012-332, eridan8@op.pl  
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209.  

Temat 
Wiedzieć – Umieć – Chcieć. Uwzględnienie w pracy z uczniem metod 

usamodzielniających i aktywizujących 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy 
warsztaty metodyczne, konsultacje grupowe, spotkania zespołów 

metodycznych 

Liczba godzin 
warsztaty - 20, konsultacje grupowe - 6, spotkania zespołów 

metodycznych - 6 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści 

Ciekawe formy warsztatowe – sport i rekreacja do wyboru: piłka 

siatkowa, piłka nożna dziewcząt, zajęcia taneczne, sporty walki 

i samoobrony 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Teresa Libiszewska-Gozdan, 505-012-332, eridan8@op.pl 

 

210.  

Temat 
Wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli – wspieranie młodego 

nauczyciela  

Adresaci 
nauczyciele wychowania fizycznego szkól ponadgimnazjalnych 

i gimnazjów ze stażem 0-1 

Rodzaj formy 
modelowe zajęcia edukacyjne, konsultacje grupowe, konsultacje 

indywidualne 

Liczba godzin 21 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści 

 Umiejętność radzenia sobie na początku drogi zawodowej 

nauczyciela 

 Organizacja pracy zespołu młodych nauczycieli  

 Opracowywanie scenariuszy lekcji i monitorowanie procesu ich 

wdrażania 

 Bezpieczeństwo ucznia i nauczyciela w obiektach sportowych 

i podczas zajęć 

 Planowanie pracy w zgodzie z nową podstawą programową 

z uwzględnieniem bloków tematycznych 

 Dokumentowanie własnej pracy  

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Teresa Libiszewska-Gozdan, 505-012-332, eridan8@op.pl 
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KSZTAŁTOWANIE POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH UCZNIÓW, 

METODA PROJEKTÓW W GIMNAZJUM I W SZKOLE 

ZAWODOWEJ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, EKONOMIA W PRAKTYCE 
 

211.  

Temat Organizacja i ocena projektów edukacyjnych w gimnazjum 

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 

Planowany termin realizacji w zależności od potrzeb szkół 

Treści 

 Organizacja, monitorowanie i ocena projektów edukacyjnych 

 Szkolne regulaminy projektów edukacyjnych – dobre praktyki, 

wymiana doświadczeń 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Agnieszka Mikina, am@wckp.lodz.pl 

 

212.  
Temat Promocja projektów edukacyjnych 

Adresaci członkowie Zespołu Metodycznego ds. Metody Projektów w gimnazjum 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 
Promocja dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów 

edukacyjnych, wymiana doświadczeń 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Agnieszka Mikina, am@wckp.lodz.pl 

 

213.  
Temat Metoda projektów w pracy Koła Młodego Konsumenta 

Adresaci nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 143 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji styczeń – marzec 2014 r. 

Treści 
Wykorzystanie metody projektów przy organizacji przez członków 

KMK międzyszkolnego konkursu ekonomicznego dla klas I –III 

Informacje dodatkowe Kontynuacja współpracy 

Organizator Agnieszka Mikina, am@wckp.lodz.pl 

 

214.  

Temat 
Metoda projektów w pobudzaniu aktywności i rozwijaniu 

zainteresowania tematyką ekonomiczną 

Adresaci 
nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych zainteresowani 

wprowadzaniem tematyki ekonomicznej 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, prezentacje dydaktyczne 

Liczba godzin 4 + 8 

Planowany termin realizacji luty 2014 r., kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Metody aktywizujące w przygotowaniu uczniów klas I-III do 

konkursu ekonomicznego 

 Konkurs ekonomiczny 

Informacje dodatkowe 
Prezentacja przygotowanego przez członków Koła Młodego 

Konsumenta w Szkole Podstawowej nr 143 konkursu ekonomicznego 

6 
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dla klas I-III. 

Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Agnieszka Mikina, am@wckp.lodz.pl 

 

215.  
Temat Planowanie i promocja zajęć uzupełniających Ekonomia w praktyce 

Adresaci 
nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach przedmiotu uzupełniającego 

Ekonomia w praktyce 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 3x4 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Zakres i specyfika zajęć uzupełniających Ekonomia w praktyce 

 Planowanie procesu kształcenia w ramach zajęć uzupełniających 

Ekonomia w praktyce  

 Promocja zajęć uzupełniających Ekonomia w praktyce 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Agnieszka Mikina, am@wckp.lodz.pl 
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EDUKACJA INFORMATYCZNA 

 

216.  
Temat Wdrożenie Łódzkiej Platformy Edukacyjnej 

Adresaci 
wybrani nauczyciele ze wszystkich łódzki szkół (po dwie osoby – 

nauczyciel przedmiotu informatycznego i nieinformatycznego) 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. 

Treści 

 Logowanie do platformy 

 Uzupełnianie profilu użytkownika 

 Funkcjonalności platformy 

 Korzystanie z zasobów platformy edukacyjnej 

 Zakładanie własnych lekcji 

 Przydzielanie lekcji uczniom 

Informacje dodatkowe 
Zostanie zaproponowany harmonogram szkoleń dla poszczególnych 

typów szkół 

Organizator Anna Koludo, (42)6786983, koludo@wckp.lodz.pl 

 

217.  
Temat Łódzka Platforma Edukacyjna 

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów (wszystkich typów szkół) 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 40 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści 

 Korzystanie z zasobów platformy edukacyjnej 

 Edytowanie własnych lekcji na platformie 

 Komunikacja nauczyciela z uczącymi się za pośrednictwem 

platformy 

 Projektowanie własnych zasobów dydaktycznych i ich 

upowszechnianie wśród innych nauczycieli 

 Zarządzanie kontami uczniów na platformie 

 Zarządzanie procesem kształcenia na platformie 

 Raportowanie osiągnięć uczniów 

Informacje dodatkowe 
Liczba edycji kursów będzie zależała od zapotrzebowania i możliwości 

organizacyjnych Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

Organizator Anna Koludo, (42)6786983, koludo@wckp.lodz.pl 

 

218.  
Temat E-learning jako forma indywidualizacji pracy z uczniem 

Adresaci nauczyciele II etapu edukacyjnego 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 40 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – wrzesień 2014 r. 

Treści 

 Metodyka pracy w e-learningu, np. platforma edukacyjna, praca 

„w chmurze” 

 Komunikacja z uczniem i monitorowanie jego pracy 

 Możliwości prowadzenia zajęć metodą e-learningu a kompetencje 

nauczyciela 

 Zasady tworzenia i stosowania materiałów na potrzeby e-learningu 

 Prawo autorskie w e-learningu 

7 
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 Tworzenie zadań, testów i interaktywnych narzędzi w pracy 

na odległość 

 Administrowanie kursem 

Informacje dodatkowe 

Zostaną zorganizowane dwie edycje kursu łącznie dla 25. nauczycieli 

w ramach „grantów” Łódzkiego Kuratora Oświaty. Tematyka kursu 

będzie dotyczyć Łódzkiej Platformy Edukacyjnej. Kurs będzie 

realizowany w przypadku podpisania umowy z Kuratorium Oświaty 

w Łodzi 

Organizator Anna Koludo, (42)6786983, koludo@wckp.lodz.pl 

 

219.  
Temat Regionalne Forum Innowacyjnych Nauczycieli 

Adresaci 
nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wdrażaniem 

technologii informacyjnej w procesie kształcenia 

Rodzaj formy forum (konferencja, warsztaty) 

Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji marzec 2014 r. 

Treści 

 Zastosowanie technologii informacyjnych dostępnych „w chmurze” 

 Zastosowanie platform kształcenia na odległość, jako elementu 

wspierającego proces edukacyjny 

 Zastosowanie urządzeń cyfrowych w procesie kształcenia 

 Kreowanie wykorzystania najnowszych technologii informatycznych 

w projektach edukacyjnych 

 Projektowanie edukacji mobilnej 

 Certyfikowanie umiejętności informatycznych nauczycieli 

Informacje dodatkowe 

Forum zostanie zorganizowane przy współpracy z firmami partnerskimi. 

Obejmować będzie warsztaty dla nauczycieli i prezentację dobrych 

praktyk w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w procesie 

kształcenia 

Organizator Anna Koludo, (42)6786983, koludo@wckp.lodz.pl 

 

220.  

Temat 
Organizacja zajęć komputerowych na II etapie edukacyjnym 

zgodnie z podstawą programową 

Adresaci nauczyciele zajęć komputerowych szkół podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 40 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Spiralny model kształcenia informatycznego 

 Dobór treści kształcenia 

 Dobór programów komputerowych do procesu kształtowania 

umiejętności uczniów 

 Projektowanie ćwiczeń kształtujących umiejętności informatyczne 

 Korelacja kształcenia informatycznego z innymi edukacjami 

 Projekty informatyczne 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Anna Koludo, (42)6786983, koludo@wckp.lodz.pl 
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221.  

Temat 
Innowacyjne wykorzystanie technologii informacyjnej w procesie 

kształcenia 

Adresaci 
nauczyciele zainteresowani stosowaniem różnych narzędzi technologii 

informacyjnej 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Spiralny model kształcenia informatycznego 

 Dobór treści kształcenia 

 Dobór programów komputerowych do procesu kształtowania 

umiejętności uczniów 

 Projektowanie ćwiczeń kształtujących umiejętności informatyczne 

 Korelacja kształcenia informatycznego z innymi edukacjami 

 Projekty informatyczne 

Informacje dodatkowe Liczba konsultacji zależna od potrzeb 

Organizator Anna Koludo, (42)6786983, koludo@wckp.lodz.pl 

 

222.  
Temat Grafika komputerowa 

Adresaci 
nauczyciele zainteresowani cyfrową obróbką zdjęć i innych obrazów 
rastrowych 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 42 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Znaczenie obrazu w procesie kształcenia 

 Optymalizowanie parametrów cyfrowych elementów graficznych do 

określonych potrzeb 

 Pozyskiwanie obrazu poprzez wykorzystanie aparatu cyfrowego 

 Przetwarzanie obrazu analogowego na cyfrowy poprzez 

wykorzystanie skanera 

 Obsługa programu do grafiki rastrowej (Photoshop) 

 Korekta i retusz fotografii 

 Dostosowywanie barw 

 Usuwanie efektu czerwonych oczu 

 Dostosowywanie jasności, kontrastu i wielkości obrazu do 

określonych wymagań 

 Poprawianie ostrości obrazu poprzez zastosowanie różnych technik 

zaznaczeń 

 Komponowanie kilku zdjęć w jednym obrazie 

 Poprawianie zniszczonych fotografii 

 Tworzenie różnych efektów, np. typu sepia 

 Wycinanie obiektu z tła 

 Zmiany kolorystyki fragmentu lub całości obrazu 

 Tworzenie bitmapy wielowarstwowej 

 Stosowanie filtrów do osiągnięcia określonego efektu 

 Animowanie obrazu 

 Tworzenie grafiki wektorowej złożonej z prostych obiektów 

w połączeniu z tekstem 

 Modyfikowanie istniejących obiektów grafiki wektorowej 

 Wykorzystanie masek warstw do obróbki grafiki cyfrowej 

 Dobór formatu zapisu elementu graficznego do określonych potrzeb 
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 Przygotowywanie elementów graficznych do wydruku i publikacji 

w Internecie 

Informacje dodatkowe Kurs płatny – 500 zł od uczestnika 

Organizator Anna Koludo, (42)6786983, koludo@wckp.lodz.pl 

 

223.  
Temat Edukacyjne zastosowanie urządzeń mobilnych 

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów (wszystkich typów szkół) 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 16 

Planowany termin realizacji wrzesień – listopad 2013 r. 

Treści 

 Urządzenia mobilne i ich zastosowanie w edukacji 

 Specyfika edukacji mobilnej 

 Edukacja mobilna w projektach edukacyjnych 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Dorota Wojtuś, (42)6786983, dorota@wckp.lodz.pl 

 

224.  

Temat 
Projektowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technologii 

mobilnych 

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów (wszystkich typów szkół) 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. – luty 2014 r. 

Treści 

 Organizacja zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem urządzeń 

mobilnych 

 Dobór programów na urządzenia mobilne 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Dorota Wojtuś, (42)6786983, dorota@wckp.lodz.pl  

 

225.   
Temat Prezentacja edukacyjnego zastosowania urządzeń mobilnych 

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów (wszystkich typów szkół) 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji marzec – kwiecień 2014 r. 

Treści Praktyczne zastosowanie urządzeń mobilnych w procesie dydaktycznym 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Dorota Wojtuś, (42)6786983, dorota@wckp.lodz.pl 

 

226.  
Temat Projektowanie zdalnych form kształcenia 

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów (wszystkich typów szkół) 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 40 

Planowany termin realizacji listopad – grudzień 2013 r. 

Treści 

 Metodyka kształcenia na odległość 

 Metody projektowe on-line (WebQuest) 

 Zastosowanie interaktywnych materiałów dydaktycznych on-line 

 Projektowanie i osadzanie na platformie interaktywnych 

i multimedialnych materiałów on-line dla uczniów 
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 Interaktywne narzędzia pomiaru dydaktycznego 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Dorota Wojtuś, (42)6786983, dorota@wckp.lodz.pl 

 

227.  
Temat Wdrażanie zdalnych form kształcenia 

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów (wszystkich typów szkół) 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji styczeń – luty 2014 r. 

Treści 

 Analiza dobrych praktyk związanych z wdrażaniem kształcenia 

na odległość 

 Wymiana doświadczeń i materiałów dydaktycznych 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Dorota Wojtuś, (42)6786983, dorota@wckp.lodz.pl 

 

228.  

Temat 
Planowanie zajęć dydaktycznych w zakresie edukacji 

informatycznej 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji wrzesień – październik 2013 r. 

Treści 

 Analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie 

kształcenia informatycznego 

 Tworzenie własnych programów kształcenia 

 Planowanie zajęć dydaktycznych w zakresie kształcenia 

informatycznego 

 Projektowanie materiałów dydaktycznych wspomagających proces 

kształcenia informatycznego na każdym etapie kształcenia 

 Badanie osiągnięć uczniów w zakresie kształcenia informatycznego 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Dorota Wojtuś, (42)6786983, dorota@wckp.lodz.pl 

 

229.  
Temat Tworzenie stron WWW 

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów (wszystkich typów szkół) 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji styczeń – luty 2014 r. 

Treści 

 Projektowanie stron internetowych 

 Tworzenie stron WWW z wykorzystaniem edytorów graficznych 

 Budowa stron WWW w językach HTML i CSS 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Sławomir Szaruga, (42)6786983, szarugas@wckp.lodz.pl 
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230.  
Temat Tworzenie blogów 

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów (wszystkich typów szkół) 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji marzec 2014 r. 

Treści 

 Blogosfera  

 Zakładanie i prowadzenie bloga w serwisie Blogger 

 Wykorzystanie bloga w edukacji 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Sławomir Szaruga, (42)6786983, szarugas@wckp.lodz.pl 

 

231.  

Temat 
Wspomaganie nauczycieli i szkół w rozwijaniu zainteresowań 

i uzdolnień oraz promowaniu osiągnięć informatycznych uczniów  

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów (wszystkich typów szkół) 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Indywidualizacja pracy ucznia z uwzględnieniem jego uzdolnień 

i umiejętności w praktyce szkolnej 

 Sposoby inspirowania uczniów do rozwiązywania problemów 

informatycznych 

 Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych informatycznie 

 Możliwości i metody identyfikowania uzdolnień i zainteresowań 

uczniów  

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Sławomir Szaruga, (42)6786983, szarugas@wckp.lodz.pl 

 

232.  
Temat Dokumenty wielostronicowe w edytorze tekstu 

Adresaci 

kurs organizowany jest dla nauczycieli przedmiotów 

nieinformatycznych wszystkich typów szkół, który opanowali 

podstawowe umiejętności obsługi komputera i Internetu 

Rodzaj formy 
kurs komputerowy (doskonalący) 

konsultacje grupowe 

Liczba godzin 16 

Planowany termin realizacji grudzień 2013 r. – styczeń 2014 r. 

Treści 

 Rodzaje edytorów tekstu 

 Zasady edycji tekstu i formatowania 

 Akapity 

 Zaznaczanie bloków tekstu 

 Znaki specjalne  

 Inicjał, wersaliki, kapitaliki 

 Wypunktowanie i numerowanie 

 Szybkie formatowanie z wykorzystaniem malarza formatów 

 Pola tekstowe 

 Rodzaje tabulatorów 

 Typografia tabel 

 Obramowanie i cieniowanie 

 Generowanie podpisów obiektów 
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 Układ wielokolumnowy 

 Warianty wyszukiwania i zamiany tekstu 

 Ortografia i gramatyka 

 Tezaurus  

 Typografia strony: nagłówki, stopki, przypisy, warianty numeracji 

stron 

 Korespondencja seryjna: listy seryjne, koperty i etykiety 

 Plan dokumentu 

 Automatyczne tworzenie spisów treści 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Małgorzata Balcerowska, (42)6786983, malbal@interia.pl 

 

233.  
Temat Multimedia na zajęciach edukacyjnych 

Adresaci nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy kurs komputerowy (doskonalący), konsultacje grupowe 

Liczba godzin 16 

Planowany termin realizacji luty – marzec 2014 r. 

Treści 

 Prawo autorskie 

 Rodzaje rozszerzeń plików dźwiękowych i audio 

 Darmowe programy do zgrywania, kopiowania i modyfikowania 

plików dźwiękowych oraz audio 

 Programy: CD-ex, FORMAT FACTORY 

 Zapisywanie i konwertowanie plików do różnych formatów 

 Zgrywanie, kopiowanie i przetwarzanie plików dźwiękowych 

 Tworzenie prezentacji w Photo Story 3 i Windows Movie Maker, 

PowerPoint 

Informacje dodatkowe Wymagane podstawowe umiejętności obsługi komputera i Internetu 

Organizator Małgorzata Balcerowska, (42)6786983, malbal@interia.pl 

 

234.  
Temat SkyDriver – wirtualny Pendrive 

Adresaci nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy kurs komputerowy (doskonalący), konsultacje grupowe 

Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Praca w chmurze cyfrowej 

 Wykorzystanie SkyDriver’a jako wirtualnego dysku 

 Tworzenie dokumentów pakietu biurowego Office „w chmurze” 

 Kopiowanie, przechowywanie plików w chmurze 

 Wymiana plików między urządzeniami mobilnymi 

Informacje dodatkowe Wymagane podstawowe umiejętności obsługi komputera i Internetu 

Organizator Małgorzata Balcerowska, (42)6786983, malbal@interia.pl 

 

235.  

Temat 
Nowoczesne narzędzia informatyczne w pracy nauczyciela  

„NetSupport School” (Acer Classroom Manager)  

Adresaci nauczyciele szkół łódzkich 

Rodzaj formy kurs doskonalący 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji wrzesień – październik 2013 r. 

Treści  „NetSupport School” (Acer Classroom Manager) w pracy 
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nauczyciela. Zarządzanie pracą uczniowskich komputerów  

 Monitorowanie pracy uczniów 

 Udostępnianie pulpitu 

 Wysyłanie i zbieranie zadań 

 Blokowanie stron internetowych, programów i urządzeń  

 Zastosowanie funkcji program do aktywizowania uczniów podczas 

zajęć lekcyjnych 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Tomasz Krupa, (42)6786983, tomek@wckp.lodz.pl 

 

236.  
Temat Nowoczesne narzędzia informatyczne w pracy nauczyciela  

Adresaci nauczyciele szkół łódzkich 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r.  

Treści 
Tworzenie, publikacja i uruchamianie testów w programie „NetSupport 

School” (Acer Classroom Manager)  

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Tomasz Krupa, (42)6786983, tomek@wckp.lodz.pl 

 

237.   

Temat 
Nowoczesne narzędzia informatyczne do zarządzania szkolną 

pracownią komputerową 

Adresaci nauczyciele szkół łódzkich 

Rodzaj formy spotkania edukacyjne z radami pedagogicznymi 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji grudzień 2013 r.  

Treści 

 Zastosowanie oprogramowania „NetSupport School” (Acer 

Classroom Manager) do zarządzania szkolną pracownią komputerową 

 Funkcje programu, tworzenie listy obecności, monitoring 

komputerów uczniowskich, wysyłanie i zbieranie prac  

Informacje dodatkowe Realizacja na podstawie zapotrzebowań szkół 

Organizator Tomasz Krupa, (42)6786983, tomek@wckp.lodz.pl 

 

238.  

Temat 
Tworzenie i cyfryzacja posiadanych filmowych materiałów 

edukacyjnych 

Adresaci nauczyciele szkół łódzkich 

Rodzaj formy kurs doskonalący 

Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji grudzień 2013 r. – luty 2014 r. 

Treści 

 Nieliniowe przetwarzanie filmów – programy komercyjne i darmowe 

 Kamery i zasady pozyskiwania materiału filmowego  

 Sprzęt i oprogramowanie  

 Przetwarzanie nieliniowe – cięcie, efekty, podkład dźwiękowy, 

przejścia, obraz w obrazie, menu płyty 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Tomasz Krupa, (42)6786983, tomek@wckp.lodz.pl 
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239.  
Temat Digitalizacja filmów dydaktycznych VHS 

Adresaci nauczyciele szkół łódzkich 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji luty 2014 r. 

Treści 

 Digitalizacja i archiwizacja filmów dydaktycznych VHS  

 Sposoby digitalizacji  

 Sprzęt do digitalizacji  

 Digitalizacja  

 Przetwarzanie nieliniowe 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Tomasz Krupa, (42)6786983, tomek@wckp.lodz.pl 

 

240.  

Temat Wdrożenie Office 365 w szkole 

Adresaci nauczyciele szkół łódzkich 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji grudzień 2013 r. 

Treści 

 Office 365 – wykorzystanie w szkole  

 Elementy prawa autorskiego  

 Funkcjonalności pakietu  

 SkyDriver, Web Office, komunikacja, wideokonferencje 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Tomasz Krupa, (42)6786983, tomek@wckp.lodz.pl 

 

241.  
Temat Wdrożenie Office 365 w szkole 

Adresaci nauczyciele szkół łódzkich 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji styczeń 2014 r. 

Treści 
 Tworzenie zasobów i udostępnianie stron w Office 365 

 Upowszechnienie narzędzi Office 365 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Tomasz Krupa, (42)6786983, tomek@wckp.lodz.pl 

 

242.  
Temat Wdrożenie Office 365 w szkole 

Adresaci nauczyciele szkół łódzkich 

Rodzaj formy spotkania edukacyjne z radami pedagogicznymi 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji luty 2014 r. 

Treści 

 Zastosowanie Office 365 w pracy nauczyciela oraz w organizacji 

pracy szkoły  

 Elementy prawa autorskiego  

 Funkcjonalności Office 365  

 Komunikacja w Office 365 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Tomasz Krupa, (42)6786983, tomek@wckp.lodz.pl 
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EDUKACJA CZYTELNICZA – PROMOCJA BIBLIOTEK 

SZKOLNYCH 

 

243.  
Temat Edukacja medialna we współczesnej szkole 

Adresaci nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy kurs doskonalący 

Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji październik – grudzień 2013 r. 

Treści 

 Edukacja medialna – jej rola i znaczenie we współczesnym świecie, 

treści edukacji filmowej w podstawie programowej, szkolna 

filmoteka 

 Wiedza o mediach – krótka historia mediów, rynek mediów, etyka 

dziennikarska, sposób odróżniania rzetelnej informacji od manipulacji 

 Materiały audiowizualne dostępne w Internecie i sposoby ich 

wykorzystywania w praktyce szkolnej 

 Szkolne projekty medialne 

Informacje dodatkowe 

Projekt realizowany we współpracy z Pracownią Edukacji 

Humanistycznej oraz Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej. 

W zajęciach mogą brać udział wszyscy zainteresowani tematyką 

nauczyciele 

Organizator Bogusława Walenta, bogusiawalenta@wp.pl 

 

244.  
Temat Sojusz filmu z biblioteką 

Adresaci nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy kurs doskonalący 

Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji październik – grudzień 2013 r. 

Treści 

 Historia kina w pigułce  

 Analiza dzieła filmowego  

 Metody pracy z filmem  

 FILMOTEKA SZKOLNA – sposób na wzbogacenie oferty 

edukacyjnej szkoły  

 Dokument i animacja na zajęciach w szkole  

 Szkolne projekty filmowe 

Informacje dodatkowe 

Projekt realizowany we współpracy z Pracownią Edukacji 

Humanistycznej oraz Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej. 

W zajęciach mogą brać udział wszyscy zainteresowani tematyką 

nauczyciele 

Organizator Bogusława Walenta, bogusiawalenta@wp.pl 

 

245.  
Temat Bibliotekarskie Forum 

Adresaci nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy prezentacje i dyskusje panelowe, warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 60 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Prezentowanie bibliotek szkolnych pod hasłem „Moja biblioteka, to 

dobra biblioteka” 

 Warsztaty tematyczne: „Sprawny bibliotekarz”, „Zarządzanie 

8 
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zbiorami”, „Ile biblioteki w bibliotece” 

Informacje dodatkowe 
Projekt realizowany we współpracy z nauczycielami – liderami 

zespołów zadaniowych 

Organizator Bogusława Walenta, bogusiawalenta@wp.pl 

 

246.  
Temat Platforma edukacyjna 

Adresaci nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy kurs doskonalący 

Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji kwiecień – maj 2014 r. 

Treści 

 Korzystanie z zasobów platformy edukacyjnej 

 Edytowanie własnych lekcji na platformie 

 Komunikacja nauczyciela z uczącymi się za pośrednictwem 

platformy 

 Projektowanie własnych zasobów dydaktycznych i ich 

upowszechnianie wśród innych nauczycieli 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Bogusława Walenta, bogusiawalenta@wp.pl 

 

247.  
Temat Warsztat szkolnego dziennikarza 

Adresaci zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy spotkania warsztatowe, prezentacje 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. 

Treści 

 Wykorzystanie różnych form pisarskich przy tworzeniu gazetek 

szkolnych  

 Przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych działań 

zmierzających do utworzenia gazetki szkolnej  

 Projektowanie własnych gazetek z wykorzystaniem programu 

Microsoft Word 2007, PowerPoint, Publisher, Scribus 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Czesława Siewierska, czesias@wp.pl 

 

248.  
Temat Wykorzystywanie różnych mediów w pracy z uczniem  

Adresaci nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 16 

Planowany termin realizacji kwiecień – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Ukazanie ewolucji książki na przestrzeni wieków 

 Modelowanie działań ucznia ukierunkowane na tworzenie książki 

własnej 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Czesława Siewierska, czesias@wp.pl 
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POMIAR DYDAKTYCZNY 

 

249.  
Temat Opracowanie sprawdzianów kształtujących i sumujących 

Adresaci dyrektorzy szkół podstawowych, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencje 

Liczba godzin 3 + 3 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. 

Treści 

 Nowa formuła sprawdzianu po szkole podstawowej 

 Dostosowanie procesu kształcenia do zmian wynikających 

z podstawy programowej 

 Nowe typy zadań na egzaminach zewnętrznych 

 Przedstawienie propozycji szkoleń dla nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów 

Informacje dodatkowe  

Organizator Andrzej Melson, (42)6783378, melson@wp.pl 

 

250.  

Temat 
Opracowanie sprawdzianów o charakterze kształtującym 

i sumującym 

Adresaci 
nauczyciele poszczególnych przedmiotów szkół podstawowych i szkół 

ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Nowa formuła egzaminów zewnętrznych 

 Konstruowanie przykładowych zadań zbliżonych formą do zadań 

znajdujących się w informatorach do sprawdzianu i egzaminu 

maturalnego na 2015 r. 

 Konstruowanie planów i kartotek sprawdzianów 

 Standaryzacja przygotowanych testów 

Informacje dodatkowe 
Warsztaty organizowane będą w zależności od zgłoszeń poszczególnych 

nauczycieli ze względu na przedmiot i poziom kształcenia  

Organizator Andrzej Melson, (42)6783378, melson@wp.pl 

 

251.   

Temat 
Nowa formuła sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu 

maturalnego 

Adresaci nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy spotkania edukacyjne z radami pedagogicznymi 

Liczba godzin 2 (jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Zmiany sprawdzianu po szkole podstawowej/egzaminu maturalnego 

od 2015 r. 

 Nowe typy zadań na egzaminach zewnętrznych 

Informacje dodatkowe 
Spotkania po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania przez 

dyrektorów szkół 

Organizator Andrzej Melson, (42)6783378, melson@wp.pl 

 

9 
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252.  

Temat Jak współpracować z rodzicami uczniów? 

Adresaci nauczyciele różnych typów szkół 

Rodzaj formy spotkania edukacyjne z radami pedagogicznymi 

Liczba godzin 2 (jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Metody pracy z dorosłymi 

 Budowanie wizerunku nauczyciela w oczach rodzica  

 Zastosowanie technik coachingowych w rozmowach z rodzicami 

Informacje dodatkowe Według zapotrzebowań zgłaszanych przez dyrektorów 

Organizator Andrzej Melson, (42)6783378, melson@wp.pl 

 

253.  
Temat Dostosowanie programów nauczania do potrzeb uczniów 

Adresaci nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 3 (jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Istota zmian podstawy programowej  

 Podstawa programowa jako baza do konstruowania programów 

 Zgodność programów z podstawą programową – czy i jak rozszerzać 

treści wykraczające poza podstawę programową? 

 Jak analizować dostępne podręczniki i programy? 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Jacek Człapiński, 502-708-093, czacekj@poczta.onet.pl 

 

254.  
Temat Wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji matematycznej  

Adresaci nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 

Treści 

 Wykorzystanie dostępnego oprogramowania w pracy nauczyciela 

matematyki: Geogebra, Graph, Cabri, edytory równań 

 Opracowanie scenariuszy zajęć wykorzystujących programy 

graficzne 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Jacek Człapiński, 502-708-093, czacekj@poczta.onet.pl 

 

255.  
Temat Stosowanie metod aktywizujących w szkole ponadgimnazjalnej 

Adresaci nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji grudzień 2013 r. 

Treści 

 Metody aktywizujące i możliwości ich wykorzystania na lekcjach 

matematyki 

 Zalety i ograniczenia metod aktywizujących w dydaktyce matematyki 

na IV etapie kształcenia 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Jacek Człapiński, 502-708-093, czacekj@poczta.onet.pl 
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256.  
Temat Nowa matura z matematyki (2015 r.) 

Adresaci 
nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących 

i zawodowych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. 

Treści 

 Koncepcja „nowej” matury z matematyki 

 Czy zadania kodowane są dobrym rozwiązaniem – o co w tym chodzi? 

 Zadania zamknięte na poziomie rozszerzonym 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Jacek Człapiński, 502-708-093, czacekj@poczta.onet.pl 

 

257.  
Temat Zmiany treści/wymagań szczegółowych z matematyki 

Adresaci nauczyciele matematyki II i IV etapu edukacyjnego 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. 

Treści 
 Zgodność celów lekcji z zapisami podstawy programowej z matematyki  

 Analiza porównawcza umiejętności absolwenta szkoły przed 

i po wprowadzeniu zmian 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Jacek Człapiński, 502-708-093, czacekj@poczta.onet.pl 

 

258.  

Temat 
Konstruowanie arkuszy diagnostycznych do „nowej koncepcji” 

sprawdzianu/egzaminu z matematyki 

Adresaci nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy spotkania zespołów zadaniowych 

Liczba godzin 3 (jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Konstruowanie przykładowych zadań zbliżonych formą do zadań znajdujących 

się w informatorach do sprawdzianu i egzaminu maturalnego na 2015 r. 

 Konstruowanie planów i kartotek sprawdzianów 

 Standaryzacja przygotowanych testów 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Jacek Człapiński, 502-708-093, czacekj@poczta.onet.pl 

 

259.  
Temat Analiza ilościowa i jakościowa narzędzi pomiarowych 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji styczeń 2014 r. 

Treści 

 Podstawowe parametry statystyczne zadania i testu 

 Analiza zadania i testu 

 Trafność oceniania wewnętrznego i zewnętrznego 

 Wnioskowanie statystyczne – ocena narzędzia pomiarowego 

a ocenianie ucznia 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Jacek Człapiński, 502-708-093, czacekj@poczta.onet.pl 
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260.  

Temat 
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie trafności 

oceniania wewnętrznego 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. 

Treści 

 Podstawowe parametry statystyczne zadania i testu 

 Analiza zadania i testu 

 Trafność oceniania wewnętrznego i zewnętrznego 

 Wnioskowanie statystyczne – ocena narzędzia pomiarowego 

a ocenianie ucznia 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Jacek Człapiński, 502-708-093, czacekj@poczta.onet.pl 

 

261.  

Temat 
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego i programu Power Point 

w pracy nauczyciela 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Tworzenie prezentacji multimedialnych dostosowanych do celów 

lekcji 

 Animacje niestandardowe 

 Tworzenie i formatowanie wykresów 

 Wykorzystywanie formuł arkuszowych 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Kazimierz Żylak, (42)6783378, kzylak@wckp.lodz.pl 

 

262.  

Temat 
Planowanie badań i budowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego 

oraz analizowanie wyników 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 16 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 

Treści 

 Plan badań szkolnych 

 Określanie celów badania 

 Konstruowanie zadań do sprawdzianów szkolnych/klasowych 

na podstawie kartoteki 

 Analiza treści zadań  

 Formułowanie wniosków do pracy w oparciu o analizę zadań 

i kartotekę testu 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Kazimierz Żylak, (42)6783378, kzylak@wckp.lodz.pl 
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263.  

Temat 
Elementy statystyki opisowej oraz wykorzystanie arkusza 

kalkulacyjnego do wyznaczania wskaźników statystycznych testu 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 16 

Planowany termin realizacji marzec 2014 r. 

Treści 

 Podstawowe pojęcia statystyczne 

 Wykorzystywanie arkusza kalkulacyjnego do obliczania 

charakterystyk zadań testu 

 Analiza ilościowa testu 

 Interpretowanie wskaźników statystycznych 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Kazimierz Żylak, (42)6783378, kzylak@wckp.lodz.pl 

 

264.  

Temat 
Wykorzystanie wniosków z analizy wyników egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do doskonalenia 

efektywności kształcenia 

Adresaci nauczyciele przedmiotów zawodowych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r.  

Treści 

 Analiza wyników egzaminu zawodowego w poszczególnych 

kwalifikacjach  

 Czynniki mające wpływ na wynik egzaminu 

 Tworzenie programów poprawy efektywności kształcenia 
Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Jadwiga Miłos, (42)6783378, jmilos@op.pl 

 

265.  

Temat 
Test praktyczny do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie 
Adresaci nauczyciele przedmiotów zawodowych 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji listopad 2014 r. 

Treści 

 Kwalifikacje opisane w podstawie programowej 

 Etapy opracowania egzaminacyjnego testu praktycznego 

 Konstruowanie zadań do testów praktycznych 

 Wybór i opracowanie materiałów do zadań praktycznych 

 Opracowanie kryteriów oceniania wykonania testu 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Jadwiga Miłos, (42)6783378, jmilos@op.pl 
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266.  

Temat 
Wprowadzenie elementów oceniania kształtującego w kształceniu 

zawodowym 

Adresaci nauczyciele przedmiotów zawodowych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji styczeń – luty 2014 r. 

Treści 

 Zasady i istota oceniania kształtującego  

 Znaczenie motywującej roli oceny szkolnej dla efektów pracy 

nauczyciela  

 Tworzenie konspektów lekcji zgodnych z zasadami oceniania 

kształtującego w przedmiotach zawodowych 
Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Jadwiga Miłos, (42)6783378, jmilos@op.pl 

 

267.  

Temat 
Budowanie sprawdzianów szkolnych badających ukształtowane 

umiejętności w kształceniu zawodowym 

Adresaci nauczyciele przedmiotów zawodowych 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji luty – marzec 2014 r. 

Treści 

 Analiza podstawy programowej pod kątem wymagań 

egzaminacyjnych 

 Tworzenie przykładowych zadań do części pisemnej egzaminu dla 

wybranych umiejętności z kwalifikacji zawodowych 

 Zasady opracowywania materiałów graficznych do zadań pisemnych 

 Budowanie testu  

 Opracowanie wyników ilościowych i jakościowych testu 
Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Jadwiga Miłos, (42)6783378, jmilos@op.pl 
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EDUKACJA REGIONALNA, EUROPEJSKA, OBYWATELSKA 

I HISTORYCZNA 
 

268.  

Temat 
Edukacja regionalna, europejska i obywatelska w roku 

szkolnym2013/2014 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek i przedszkoli 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji 11 września 2013 r., godz. 15.30, miejsce: ŁCDNiKP, sala 210 

Treści 
Przedstawienie oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacji Europejskiej 

i Regionalnej na rok szkolny 2013/2014 

Informacje dodatkowe Udział w konferencji jest bezpłatny 

Organizator 
Barbara Wrąbel, Piotr Machlański, (42)6783378 wew. 351 lub 

pmachlanski@interia.pl, basiawrabel@o2.pl  

 

269.  

Temat „Serce Łodzi” – Akcja Dzwon (kontynuacja) 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji 11 września 2013 r., miejsce: ŁCDNiKP, sala 210, godz. 17.00  

Treści 

 Historia łódzkiego dzwonu katedralnego oraz aktualności związane 

z przywróceniem miastu symbolu Serce Łodzi  

 Materiały edukacyjne ilustrujące treści projektu (monografia dzwonu 

Serce Łodzi, film DVD oraz komiks Skradzione Serce Łodzi – Legenda 

Łódzkiego Dzwonu Katedralnego Jacka Grudnia i Tomasza Tomaszewskiego)  

 Dawny i współczesny fenomen Łodzi wielokulturowej 

Informacje dodatkowe Udział w warsztatach jest bezpłatny  

Organizator 
ŁCDNiKP  

Piotr Machlański, (42)6783378 wew. 351 lub pmachlanski@interia.pl 

 

270.  

Temat Poznajemy łódzkie nekropolie 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne  

Liczba godzin 4 (pierwsze spotkanie) 

Planowany termin realizacji 
Pierwsze spotkanie: 25 września 2013, godz. 15.30 

miejsce: Brama Cmentarza Rzymsko-Katolickiego przy ul. Ogrodowej  

Treści 

 Historia łódzkich cmentarzy różnych wyznań od średniowiecza po 

współczesność 

 Cmentarze łódzkie – architektura sepulkralna, symbolika cmentarna, 

sylwetki znanych łodzian  

Informacje dodatkowe 

Projekt będzie realizowany między wrześniem 2013 r. a styczniem 2014 

r. Jest to kontynuacja warsztatów prowadzonych w roku szkolnym 

2012/2013. Integralną częścią warsztatów będą zajęcia terenowe, 

podczas których uczestnicy poznają łódzkie nekropolie (35 godz. 

dydaktycznych). Planowane są także spotkania zespołu zadaniowego, 

który będzie opracowywał materiały dydaktyczne z zakresu edukacji 

regionalnej.  

Uczestnicy otrzymają materiały ilustrujące najważniejsze łódzkie cmentarze 

Organizator Piotr Machlański, (42)6783378 wew. 351 lub pmachlanski@interia.pl 

10 

mailto:pmachlanski@interia.pl
mailto:basiawrabel@o2.pl
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271.  

Temat Znane postacie ziemi łódzkiej 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek i przedszkoli 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 80 

Planowany termin realizacji styczeń – czerwiec 2014 r. i wrzesień – grudzień 2014 r. 

Treści 

 Historia województwa łódzkiego z uwzględnieniem najważniejszych 

postaci z nim związanych  

 Miejsca bliskie znanym Polakom usytuowane w województwie 

łódzkim 

Informacje dodatkowe Udział w zajęciach jest bezpłatny 

Organizator Piotr Machlański, (42)6783378 wew. 351 lub pmachlanski@interia.pl 

 

272.  

Temat 
Perspektywy finansowania projektów edukacyjnych w latach 2014 -

2020  

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji listopad – grudzień 2013 r. 

Treści 
 Programy edukacyjne Unii Europejskiej 

 Fundusze strukturalne – planowane działania 

Informacje dodatkowe 

Konferencja odbędzie się po ogłoszeniu przez FRSE oraz Urząd 

Marszałkowski w Łodzi wytycznych dotyczących możliwości 

finansowania przedsięwzięć edukacyjnych w latach 2014-2020. Udział 

w konferencji jest bezpłatny  

Organizator Barbara Wrąbel, (42)6783378 wew. 351 lub basiawrabel@o2.pl 

 

273.  

Temat Programy edukacyjne Unii Europejskiej  

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne  

Liczba godzin 25 

Planowany termin realizacji styczeń – maj 2014 r. 

Treści 

 Struktura programów  

 Możliwości aplikowania  

 Zmiany we wnioskach aplikacyjnych  

Informacje dodatkowe 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zajęcia prowadzone będą we 

współpracy z FRSE, po ogłoszeniu przez Komisję Europejską zasad 

aplikowania o środki na realizację projektów edukacyjnych  

Organizator Barbara Wrąbel, (42)6783378 wew. 351 lub basiawrabel@o2.pl 

  

274.  

Temat 
Opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 

funduszy unijnych 

Adresaci 
zainteresowani nauczyciele, pracownicy ŁCDNiKP; osoby realizujące 

projekty w ramach PO KL, koordynatorzy projektów 

Rodzaj formy konsultacje  

Liczba godzin w miarę potrzeb 

Planowany termin realizacji II kwartał 2014 r.  

Treści 
 Opracowywanie projektów edukacyjnych  

 Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu  
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 Poszukiwanie informacji na temat pozyskiwania środków 

zewnętrznych  

Informacje dodatkowe 

Konsultacje będą prowadzone po ogłoszeniu przez Urząd 

Marszałkowski zasad aplikowanie o fundusze europejskie. Uczestnicy 

otrzymają materiały/opracowania bądź rekomendacje w formie 

elektronicznej 

Organizator Barbara Wrąbel, (42)6783378 wew. 351 lub basiawrabel@o2.pl 

 

275.  

Temat 
Generalny Zjazd Szkolnych Klubów i Kół Europejskich dla Łodzi 

i województwa łódzkiego 

Adresaci 
uczniowie wszystkich typów szkół w Łodzi i województwie łódzkim 

działający w kołach i klubach europejskich oraz ich opiekunowie 

Rodzaj formy konferencja, konsultacje grupowe, sesje metodyczne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 

Treści 

 Aktywizacja działalności agend szkolnych w ramach edukacji 

europejskiej w łódzkich szkołach  

 Opracowanie programu działań agendy szkolnej dla promowania 

szkoły w Europie oraz Europy w Łodzi  

Informacje dodatkowe 

Współpraca: Instytut Europejski w Łodzi (w tym Regionalny Ośrodek 

Debaty Międzynarodowej), Biuro Eurodeputowanego dr Jacka Saryusz-

Wolskiego, Biuro Informacji o Euro przy NBP w Łodzi  

Organizator 
Barbara Muras, Barbara Wrąbel, (42)6783378 wew. 351 lub 

basiawrabel@o2.pl, basiamuras@gmail.com  

 

276.  

Temat Europa w Łodzi i Łódź w Europie 

Adresaci 
zainteresowana młodzież wszystkich typów szkół w Łodzi oraz 

opiekunowie 

Rodzaj formy 
konkursy interdyscyplinarne, konsultacje grupowe, sesje metodyczne, 

seminarium 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści 
 Aktywność obywatelska Europejczyków  

 Promowanie Polski i Łodzi w Europie  

Informacje dodatkowe 

Współpraca: Instytut Europejski w Łodzi (w tym Regionalny Ośrodek 

Debaty Międzynarodowej), Biuro Informacji o Euro przy NBP w Łodzi, 

Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 22, Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi 

Organizator Barbara Muras, (42)6783378 wew. 351 lub basiamuras@gmail.com  

 

277.  

Temat Młodzieżowy Parlament Europejski 

Adresaci uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz ich opiekunowie 

Rodzaj formy 
warsztaty metodyczne, seminarium, konsultacje grupowe 

i indywidualne, sesje metodyczne, konkurs, konferencja 

Liczba godzin 50 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. – marzec 2014 r.  

Treści Aktualne problemy w Europie 

Informacje dodatkowe 
Projekt realizowany wspólnie z : Biurem Poselskim do PE dr Jacka 

Saryusz-Wolskiego, Instytutem Europejskim w Łodzi 

Organizator Biuro Poselskie, (42)6302207, biuro@jaceksaryusz-wolski.pl 
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Agata Roksela, agata.roksela@jaceksaryusz-wolski.pl 

Barbara Wrąbel, Barbara Muras, (42)6783378 wew. 351 lub 

basiawrabel@o2.pl, basiamuras@gmail.com  

 
278.  

Temat O szkodliwości korupcji 

Adresaci uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konkurs 

Liczba godzin 25 

Planowany termin realizacji marzec 2014 r. 

Treści 
 Zapobieganie i przeciwdziałanie korupcji poprzez edukację  

 Przejrzystość życia publicznego i gospodarczego 

Informacje dodatkowe 

Współpraca: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Fundacja 

im. J.A. Fresnela, firmy: Plagiat.pl, Antyściąga.pl i Gimnazjum nr 43 

w Łodzi 

Organizator Barbara Muras, (42)678 3378, basia.muras@gmail.com 

 

279.  

Temat Obywatel czy konsument? 

Adresaci nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy 
warsztaty metodyczne, debaty dla uczniów, seminarium, sesje 

metodyczne i konsultacje grupowe 

Liczba godzin 50 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Kompetencje społeczne: postawy obywatelskie i przedsiębiorcze 

 Zagrożenia Internetu  

 Aktywność obywatelska  

 Prawa autorskie  

 Zastosowanie prawa w edukacji 

Informacje dodatkowe 

Partnerzy: Biuro Informacji o EURO NBP Oddział w Łodzi, 

Stowarzyszenie Łódzka Inicjatywa Młodzieży, Regionalny Ośrodek 

Debaty Międzynarodowej w Łodzi 

Organizator Barbara Muras, (42)6783378, basia.muras@gmail.com 

 

280.  

Temat 
Edukacja obywatelska dla łódzkich szkół w nowej podstawie 

programowej 

Adresaci zainteresowani nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy 
warsztaty metodyczne, sesje metodyczne, konsultacje grupowe, 

konkursy, konferencja 

Liczba godzin 25 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści Nowe rozwiązania w pracy z uczniem na WOS 

Informacje dodatkowe Partner: Ewa Wiercińska, Barbara Wrąbel 

Organizator Barbara Muras, (42)6783378, basia.muras@gmail.com 

 

281.  

Temat Historia w modułach 

Adresaci nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy warsztaty i konsultacje grupowe 

Liczba godzin 4 + 4 
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Planowany termin realizacji październik 2013 r., marzec 2014 r. 

Treści 

 Sposób wyboru modułów historycznych i ich realizacja wg 

chronologii i tematyki 

 Projekt jako wymagana metoda realizacji programu 

 Analiza podstawy programowej pod kątem konstruowania różnych 

programów 

Informacje dodatkowe Udział jest bezpłatny  

Organizator 
Ewa Wiercińska-Banaszczyk, (42)6783378 wew. 213 lub 

ewawiercinska1@wp.pl  

 

282.  

Temat Obchody dnia patrona szkoły 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół  

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji styczeń 2014 r.  

Treści 

 Jak zaprezentować patrona szkoły jako wzorzec etyczny i ciekawego 

człowieka  

 Prezentacja najciekawszych doświadczeń i scenariuszy z obchodów 

dnia patrona w łódzkich szkołach  

 Utworzenie bazy scenariuszy i opisów najlepszych praktyk  

Informacje dodatkowe 

Projekt będzie realizowany między styczniem 2014 r. a czerwcem 2014 r. 
Integralną częścią warsztatów będzie wymiana doświadczeń w pracy 

wychowawczej i edukacyjnej z młodzieżą w oparciu o postać patrona 

szkoły. 

Współpraca: Ewa Ciemnicka, Piotr Janicki 

Organizator 
Ewa Wiercińska-Banaszczyk, (42)6783378 wew. 213 lub 

ewawiercinska1@wp.pl 

 

283.  

Temat 
Organizacja i przeprowadzenie VIII Konkursu Historycznego 

Polska Jagiellonów dla szkół podstawowych 

Adresaci nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych 

Rodzaj formy konkurs, warsztaty  

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – maj 2014 r., miejsce: ŁCDNiKP 

Treści 

 Opracowanie regulaminu, testów konkursowych, materiałów 

wspierających pracę nauczyciela z uczniem zdolnym 

 Metody pracy z uczniem zdolnym 

Informacje dodatkowe VIII edycja konkursu będzie miała zasięg wojewódzki 

Organizator 
Ewa Wiercińska-Banaszczyk, (42)6783378 wew. 213 lub 

ewawiercinska1@wp.pl 
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EDUKACJA EKOLOGICZNA 

 
284.  

Temat Szkoła ćwiczeń w zakresie edukacji ekologicznej 

Adresaci nauczyciele i uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 40 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Stosowanie w praktyce edukacyjnej metod aktywizujących 

i eksperymentów laboratoryjnych 

 Przedstawienie uczniom zadania do rozwiązania lub przedstawienie 

problemu 

 Rozwiązywanie zadania przez uczniów 

 Podsumowanie zajęć ze wskazaniem uzyskanych efektów kształcenia 

i osiąganych kwalifikacji cząstkowych 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych wdrażaniem 

nowych metod kształcenia  

Organizator Dorota Zielińska,dzielinska@wckp.lodz.pl 

 

11 
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BHP I ERGONOMIA 

 
285.  

Temat 
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną ppoż. 

w świetle aktualnych przepisów prawnych 

Adresaci 

dyrektorzy i pracownicy pedagogiczni, administracyjno-biurowi 

i zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, pracodawcy wykonujący 

zadania służb bhp, pracownicy służb bhp 

Rodzaj formy seminaria, pokazy, formy samokształceniowe 

Liczba godzin 3-5, 8-18, 32-52-64 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Zasady i przepisy bhp i ppoż 

 Zagrożenia  

 Techniczne bezpieczeństwo pracy  

 Analiza zagrożeń  

 Ryzyko zawodowe  

 Postępowanie w nagłych wypadkach  

 Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz ochrony ppoż 

 Ewakuacja pomieszczeń pracy  

 Postęp w dziedzinie bhp  

 Ergonomia na stanowisku pracy  

 Wymagania bhp dla pomieszczeń i obiektów pracy 

Informacje dodatkowe 
Powyższa tematyka jest obowiązkowa na obligatoryjnych szkoleniach 

BHP pracowników 

Organizator Zdzisław Anglart, 509-739-904, zanglart@poczta.onet.pl 

 

286.  

Temat 
Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 

w szkole/placówce 

Adresaci rady pedagogiczne szkół/placówek 

Rodzaj formy 
szkolenia rad pedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

w nagłych wypadkach 

Liczba godzin 12 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Ocenianie stanu chorego/poszkodowanego w zakresie wyglądu, 

zachowania, stanu świadomości  

 Pomoc doraźna 

 Czynności zabezpieczające chorego/poszkodowanego:  

- przerwanie kontaktu z zagrożeniem 

- operacje wstępne w zakresie ubioru, skóry, oczu, układu 

pokarmowego itd.  

- opanowanie krwotoków 

 Ułożenie w pozycji bezpiecznej  

 Zastosowanie sztucznego oddychania i masażu serca  

 Uwarunkowania medyczne postępowania resuscytacyjnego 

 Czynności opatrywania chorego/poszkodowanego  

 Łańcuch ratunkowy, ogniwa łańcucha ratunkowego przy różnych 

urazach  

 Organizacja systemu udzielania pierwszej pomocy 

Informacje dodatkowe Treści będą dostosowywane do aktualnych potrzeb odbiorców usługi 

Organizator Zdzisław Anglart, 509-739-904, zanglart@poczta.onet.pl 

 

12 
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287.  

Temat Zastosowanie metod aktywizujących w edukacji dla bezpieczeństwa  

Adresaci 
nauczyciele gimnazjów, liceów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzący 

zajęcia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa 

Rodzaj formy zajęcia modelowe, seminarium, warsztaty 

Liczba godzin 2 + 5 + 4 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej, ochrona przed 

zagrożeniami, ostrzeganie, bezpieczeństwo i pierwsza pomoc, 

zagrożenia czasu pokoju i wojny 

Informacje dodatkowe Treści dostosowane do oczekiwań odbiorców usługi 

Organizator Zdzisław Anglart, 509-739-904, zanglart@poczta.onet.pl 

 

288.  

Temat 
Posługiwanie się głosem w pracy pedagogicznej a zapobieganie 

chorobom zawodowym 

Adresaci pracownicy pedagogiczni szkół/placówek, edukatorzy i trenerzy 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 6 (jeden warsztat) 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Prawidłowe nawyki posługiwania się narządami mowy  

 Operowanie narządem głosu  

 Zasady higieny głosu  

 Profilaktyka chorób zawodowych narządu głosu 

Informacje dodatkowe 
Treści uzupełniane zależnie od oczekiwań odbiorców usługi. 

Liczba edycji zależna od zainteresowania nauczycieli 

Organizator Monika Korzon, 606-486-527, m_korzon@poczta.onet.pl 

 

289.  

Temat Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek 

Rodzaj formy spotkania z radami pedagogicznymi 

Liczba godzin 2 (jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Najważniejsze zagrożenia związane z pracą głosem i sposoby 

zapobiegania tym zagrożeniom  

 Wybrane ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne 

poprawiające jakość głosu 

Informacje dodatkowe Treści uzupełniane zależnie od oczekiwań odbiorców usługi 

Organizator Monika Korzon, 606-486-527, m_korzon@poczta.onet.pl 
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DORADZTWO ZAWODOWE  

 
290.  

Temat 
Zadania doradców zawodowych i nauczycieli w obliczu zmian 

w kształceniu zawodowym 

Adresaci 
doradcy zawodowi, liderzy wewnątrzszkolnego systemu orientacji  

i poradnictwa zawodowego 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji styczeń – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Zmiany w systemie kształcenia zawodowego 

 Doradztwo indywidualne  

 Doradztwo grupowe 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie zgłoszeń indywidualnych 

Organizator Małgorzata Sienna, msienna@poczta.fm 

 

291.  

Temat Polska Rama Kwalifikacji Zawodowych 

Adresaci 

doradcy zawodowi nauczyciele, liderzy wewnątrzszkolnego systemu 

orientacji i poradnictwa zawodowego, dyrektorzy i nauczyciele 

wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści 

 Struktura Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 Poziomy kwalifikacji 

 Pozycjonowanie kwalifikacji 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie zgłoszeń indywidualnych 

Organizator Małgorzata Sienna, msienna@poczta.fm 

 

292.  

Temat Wewnątrzszkolny System Orientacji i Poradnictwa Zawodowego 

Adresaci 

nauczyciele wszystkich typów szkół, doradcy zawodowi, liderzy 

wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego, 

dyrektorzy wszystkich typów szkół, uczniowie gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych, rodzice uczniów gimnazjum 

Rodzaj formy 
spotkania zespołów metodycznych i zadaniowych, konsultacje grupowe, 

konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 50 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Program WSOiPZ 

 Rola doradcy zawodowego we wspieraniu uczących się 

w świadomym wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej  

 Informacja zawodowa 

 Współpraca Ośrodka Doradztwa zawodowego z pracodawcami 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie zgłoszeń indywidualnych 

Organizator Małgorzata Sienna, msienna@poczta.fm 

 

13 
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293.  

Temat 
Rozwój zawodowy, uzupełnienie kwalifikacji – wspierająca rola 

doradcy zawodowego 

Adresaci 

doradcy zawodowi, liderzy wewnątrzszkolnego systemu orientacji i 

poradnictwa zawodowego, dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów 

szkół 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji wrzesień – listopad 2013 r. 

Treści 

 Doradztwo zawodowe w obliczu zmian w systemie oświaty 

 Informacja w doradztwie zawodowym 

 Dobre praktyki w doradztwie zawodowym 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie zgłoszeń indywidualnych 

Organizator Małgorzata Sienna, msienna@poczta.fm 

 

294.  

Temat Coaching w doradztwie zawodowym 

Adresaci 
doradcy zawodowi, nauczyciele, liderzy wewnątrzszkolnego systemu 

orientacji i poradnictwa zawodowego 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji styczeń – marzec 2013 r. 

Treści 

 Coaching w budowaniu ścieżki kariery 

 Współpraca coacha z klientem 

 Wspierająca rola coacha 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie zgłoszeń indywidualnych 

Organizator Małgorzata Sienna, msienna@poczta.fm 

 

295.  

Temat Standardy kompetencji zawodowych 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych, pracodawcy 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne, warsztaty, konferencja 

Liczba godzin 80 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – grudzień 2014 r. 

Treści 

 Metodologia opracowania standardów kompetencji zawodowych 

 Odbiorcy standardów kompetencji zawodowych 

 Opisy standardów kompetencji zawodowych narzędziem pracy 

doradcy zawodowego 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie zgłoszeń indywidualnych 

Organizator Małgorzata Sienna, msienna@poczta.fm 

 

296.  

Temat 
Konstruowanie i modyfikowanie programów kształcenia 

zawodowego i kursów kwalifikacyjnych  

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy 
konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne, spotkania z radami 

pedagogicznymi, kurs 

Liczba godzin 50 

Planowany termin realizacji wrzesień – grudzień 2013 r. 

Treści 
 Analiza aktów prawnych dotyczących programów kształcenia 

i programów kursów kwalifikacyjnych 
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 Analiza nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie 

 Struktura programu kształcenia w zawodzie i struktura programu 

kursu kwalifikacyjnego 

 Zasady dopuszczania programów kształcenia do realizacji  

w szkole/placówce 

 Opracowanie elementów programu 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie zgłoszeń indywidualnych 

Organizator Małgorzata Sienna, msienna@poczta.fm 

 

297.  

Temat 
Organizacja procesu kształcenia wg programów przedmiotowych  

i modułowych do nowej podstawy programowej 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 – maj 2014 r. 

Treści 

 Programy przedmiotowe 

 Programy modułowe 

 Osiąganie efektów kształcenia zgodnych z podstawą programową 

kształcenia w zawodach 

 Pakiety edukacyjne do modułowych programów kształcenia 

zawodowego 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie zgłoszeń indywidualnych 

Organizator Małgorzata Sienna, msienna@poczta.fm 

 

298.  

Temat Forum Dyrektorów Szkół Zawodowych 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy konferencje 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji wrzesień – listopad 2013 r. 

Treści 
 Promocja szkół zawodowych 

 Standardy kompetencji zawodowych 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie zgłoszeń indywidualnych 

Organizator Małgorzata Sienna, msienna@poczta.fm 

 

299.  

Temat Forum Pracodawców  

Adresaci pracodawcy, dyrektorzy, nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy konferencje 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji luty – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Rynek pracy a edukacja zawodowa 

 Standardy kwalifikacji zawodowych 

 Rola pracodawców w osiąganiu kompetencji przez uczących się 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie zgłoszeń indywidualnych 

Organizator Małgorzata Sienna, msienna@poczta.fm 
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300.  

Temat Coaching w edukacji 

Adresaci zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy kurs, konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 30 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści 

 Coaching w edukacji 

  Współpraca nauczyciela-coacha z uczącym się 

 Wspierająca rola coacha 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie zgłoszeń indywidualnych 

Organizator Małgorzata Sienna, msienna@poczta.fm 

 

301.  

Temat Kreowanie wizerunku zawodowego 

Adresaci 
nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – wychowawcy klas 

uczniów kończących szkołę oraz liderzy wsoipz 

Rodzaj formy warsztaty realizowane on-line (Platforma Moodle) 

Liczba godzin 25 godz. – 6 spotkań po 4 godz. 

Planowany termin realizacji marzec – kwiecień 2014 r.  

Treści 

 Podstawowe zasady savoir-vivre w relacjach zawodowych  

 Dress code w pracy i od święta  

 Mowa werbalna i niewerbalna w pracy i nie tylko 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz wypracowane materiały 

w formie publikacji zwartej  

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

 

302.  

Temat Indywidualny Planer Kariery  

Adresaci nauczyciele gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych  

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 8 godz. – 2 spotkania po 4 godz.  

Planowany termin realizacji listopad – grudzień 2013 r.  

Treści 

 Diagnoza zainteresowań uczniów i predyspozycji  

 Planowanie – sposoby planowania  

 Konstruowanie planu edukacyjnego i zawodowego 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz wypracowane materiały 

w formie publikacji zwartej 

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

 

303.  

Temat 
Świadome planowanie dalszej ścieżki kształcenia – badania 

ankietowe  

Adresaci 
członkowie Zespołu Zadaniowego ds. Badań Ankietowych dotyczących 

świadomego planowania dalszej ścieżki kształcenia uczniów gimnazjum  

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 

Liczba godzin 25 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści 
Przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących czynników wyboru 

szkoły – zewnętrznych i wewnętrznych 

Informacje dodatkowe Opracowanie raportu z badań  

Organizator Ewa Koper, 506-382-985, ewa.koper5@ wp.pl  
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304.  

Temat 
Informacja statystyczna w procesie wyboru dalszej ścieżki 

kształcenia 

Adresaci nauczyciele, doradcy zawodowi 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji  wrzesień 2013 r. – styczeń 2014 r. 

Treści 
Opracowanie regulaminu, kwestionariusza ankiety do I i II etapu 

konkursu 

Informacje dodatkowe Udział członków Zespołu 

Organizator Małgorzata Redlicka, m.redlicka@op.pl 

 

305.  

Temat Statystyka w karierze 

Adresaci uczniowie gimnazjum 

Rodzaj formy konkurs dla uczniów klas I i II gimnazjów 

Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji styczeń – marzec 2014 r. 

Treści 

 Rozpoznawanie potrzeb rynku pracy  

 Popularyzacja zasobów informacyjnych statystyki publicznej, jako 

źródła wiedzy o regionalnym i lokalnym rynku pracy  

 Kształcenie umiejętności interpretacji danych statystycznych, 

poszukiwania danych statystycznych niezbędnych do podejmowania 

decyzji edukacyjnych i zawodowych  

 Rozwijanie myślenia analitycznego przez rozwiązywanie zadań 

tekstowych 

Informacje dodatkowe  

Organizator Małgorzata Redlicka, m.redlicka@op.pl 

 

306.  

Temat Edukacja statystyczna w gimnazjach  

Adresaci uczniowie gimnazjów, liderzy wsoipz 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 2 

Planowany termin realizacji maj 2014 r. 

Treści 

 Prezentacja wyników badań ankietowych „Wybór dalszej ścieżki 

kształcenia”  

 Podsumowanie konkursu „Statystyka w karierze”  

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Małgorzata Redlicka, m.redlicka@op.pl 

 

307.  

Temat 
Łódzki System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – koordynacja 

zadań  

Adresaci uczniowie gimnazjów: 8, 12, 14, 17, 19 i ZSP 21 

Rodzaj formy 
konsultacje grupowe dla uczniów, konsultacje indywidualne, lekcje 

modelowe 

Liczba godzin 72 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 
 Wybór szkoły ponadgimnazjalnej  

  Określanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych 

 Struktura kształcenia ponadgimnazjalnego 
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 Rynek pracy w regionie i Polsce 

 Aktywizacja na rynku pracy 

Informacje dodatkowe  

Organizator Małgorzata Redlicka, m.redlicka@op.pl 

 
308.  

Temat Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka  

Adresaci rodzice uczniów gimnazjów 

Rodzaj formy konsultacje grupowe dla rodziców 

Liczba godzin 42 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści 
Przygotowanie rodziców do wspierania dziecka w wyborze dalszej 

ścieżki kształcenia 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Małgorzata Redlicka, m.redlicka@op.pl 

 

309.  

Temat Szkolnictwo zawodowe i rynek pracy 

Adresaci liderzy wsoipz, pracodawcy, doradcy zawodowi 

Rodzaj formy spotkania zespołów metodycznych 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści 

 Organizowanie współpracy z pracodawcami w zakresie planowania 

ścieżki edukacyjno-zawodowej uczącego się  

 Rynek pracy a oferta szkół ponadgimnazjalnych w planowaniu 

kariery zawodowej uczących się 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Małgorzata Redlicka, m.redlicka@op.pl 

 

310.  

Temat 
Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru – upowszechnianie 

szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy 

Adresaci uczniowie gimnazjów 

Rodzaj formy 
konsultacje grupowe dla uczniów (wycieczki zawodoznawcze do szkół 

zawodowych) 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści Zapoznanie uczniów z ofertą szkół i bazą kształcenia w szkołach zawodowych 

Informacje dodatkowe  

Organizator Małgorzata Redlicka, m.redlicka@op.pl 

 

311.  
Temat Struktura kształcenia zawodowego w Łodzi 

Adresaci nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy spotkania zespołów metodycznych 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji grudzień 2013 r. – marzec 2014 r. 

Treści 

Opracowanie bazy informacyjnej Szkolnictwo ponadgimnazjalne 

zawodowe w Łodzi ułatwiającej uczniowi wybór szkoły 

ponadgimnazjalnej 

Informacje dodatkowe Spotkania cykliczne 

Organizator Małgorzata Redlicka, m.redlicka@op.pl 
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312.  

Temat Dzień Przedsiębiorczości i OTK 

Adresaci nauczyciele, doradcy zawodowi, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy inne 

Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. i czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Świadome podejmowanie decyzji z zakresu orientacji i poradnictwa 

zawodowego 

 Opracowanie regulaminu konkursu na VIII Dzień Przedsiębiorczości 

w XXVI  

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Małgorzata Bartosiak, gobart2@op.pl 

 

313.  

Temat Dobre praktyki poradnictwa zawodowego 

Adresaci uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, liderzy wsoipz 

Rodzaj formy konferencja i konkurs 

Liczba godzin 11 

Planowany termin realizacji maj 2014 r. 

Treści 
Prezentacja wyników konkursów: VII Konkursu „Zawody przyszłości” 

i V Konkursu „O przyszłości marzę teraz”  

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Małgorzata Bartosiak, gobart2@op.pl 

 

314.  

Temat 
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – 

koordynacja zadań  

Adresaci uczniowie gimnazjów: 20, 22, 28, 47 i XXVI LO 

Rodzaj formy 
konsultacje grupowe dla uczniów, konsultacje indywidualne, lekcje 

modelowe, konferencja 

Liczba godzin 64 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Wybór szkoły ponadgimnazjalnej  

  Określanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych 

 Struktura kształcenia ponadgimnazjalnego 

 Rynek pracy w regionie, Polsce i UE 

 Aktywizacja na rynku pracy 

 Standardy Kwalifikacji Zawodowych, ERK i PRK 

 Zmiany w szkolnictwie zawodowym 

 Mini targi pracy 

 Wycieczki zawodoznawcze 

Informacje dodatkowe  

Organizator Małgorzata Bartosiak, gobart2@op.pl 
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315.  

Temat Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka  

Adresaci rodzice uczniów gimnazjów 

Rodzaj formy konsultacje grupowe dla rodziców, konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści 
Przygotowanie rodziców do wspierania dziecka w wyborze dalszej 

ścieżki kształcenia 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Małgorzata Bartosiak, gobart2@op.pl 

 

316.  

Temat 
Wdrożenie metody projektów do praktyki edukacyjnej poradnictwa 

zawodowego (standardy kwalifikacji zawodowych w oczach uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjalistów) 

Adresaci 
nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów, liderzy WSOiPZ, 

doradcy zawodowi 

Rodzaj formy konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 14 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści 
 Zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy  

 Informacje o standardach kwalifikacji zawodowych i zawodach  

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Małgorzata Bartosiak, gobart2@op.pl 

 

317.  

Temat 
Wdrożenie metody projektów do praktyki edukacyjnej poradnictwa 

zawodowego 

Adresaci nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych 

Rodzaj formy spotkania zespołów metodycznych 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Metody aktywizujące, przygotowujące uczniów do pracy metodą 

projektów 

 Opracowanie regulaminów konkursów: VII Konkurs „Zawody 

przyszłości” i V Konkurs „O przyszłości marzę teraz” 

Informacje dodatkowe Spotkania cykliczne 

Organizator Małgorzata Bartosiak, gobart2@op.pl 

 

318.  

Temat 
Wewnątrzszkolny System Orientacji i Poradnictwa Zawodowego – 

w gimnazjach nr 6, 10, 13, 15, 24, 31 

Adresaci uczniowie Publicznych Gimnazjów nr: 6, 10, 13, 15, 24, 31 

Rodzaj formy konsultacje grupowe dla uczniów 

Liczba godzin 2 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Określanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów  

 Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem 

profesjonalnych narzędzi badawczych  

 Rozpoznawanie zawodów 

 Potrzeby regionalnego rynku pracy 

 Wybór ścieżki edukacyjnej 
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 Zapoznanie z ofertą szkół ponadgimnazjalnych 

Informacje dodatkowe 
Zgłoszeń grup uczniów dokonują liderzy WSOiPZ. 

Zajęcia odbywają się na terenie szkoły 

Organizator Jolanta Kacprzak, 504-065-699, jolakacprzak@gmail.com 

 

319.  

Temat 
Jakość i efektywność działań systemowych z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego realizowanych w łódzkich szkołach 

Adresaci nauczyciele, liderzy WSOiPZ 

Rodzaj formy spotkania zespołów metodycznych 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji I, II kwartał 2014 r. 

Treści 

 Bazy edukacyjno-zawodowe szkół. Strategia gromadzenia, 

opracowania i selekcjonowania materiałów informacyjnych zgodnie 

z poziomem kształcenia i typem szkoły 

 Instytucje wspierające szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno- 

zawodowego. Doskonalenie form współpracy  

 Innowacje szkół w zakresie wewnętrznych działań związanych 

z orientacją i poradnictwem zawodowym 

 Certyfikowanie działań szkół 

 Znaczenie procesu ewaluacji w doskonaleniu jakości pracy szkół 

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego  

Informacje dodatkowe Spotkania cykliczne 

Organizator Jolanta Kacprzak, 504-065-699, jolakacprzak@gmail.com 

 

320.  
Temat Inspiracje do kariery 

Adresaci uczniowie liceów ogólnokształcących 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 140 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści 

 Istota i cel planowania kariery zawodowej 

 Kryteria wyboru zawodu i kierunku kształcenia 

 Analiza zainteresowań i uzdolnień, jako element planowania kariery 

zawodowej 

Informacje dodatkowe Spotkania według potrzeb klientów 

Organizator Wanda Chyrczakowska-Wilamska, (42)6783378 w. 101,  rolka111@o2.pl 

 
321.  

Temat 
Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie działań 

edukacyjno-zawodowych 

Adresaci nauczyciele, dyrektorzy wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 120 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Dobór form i metod organizacyjnych w zakresie doradztwa 

edukacyjno-zawodowego 

 Analiza własnego potencjału w oparciu o założenia współczesnej 

pedagogiki i psychologii 

Informacje dodatkowe Spotkania według potrzeb klientów, zaświadczenia o uczestnictwie 

Organizator Wanda Chyrczakowska-Wilamska,(42)678-33-78 w. 101, rolka111@o2.pl 
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322.  
Temat Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym 

Adresaci nauczyciele 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji wrzesień – grudzień 2013 r. 

Treści 

 Przyczyny stresu 

 Skutki utraty kontroli nad długoterminowym stresem 

 Teoria zaburzenia emocjonalnego Ellisa 

 Etapy rozwoju wypalenia zawodowego 

 Trójfazowy model wypalenia zawodowego Ch. Maslach 

 Metody radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym 

Informacje dodatkowe Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów 

Organizator 
Wanda Chyrczakowska-Wilamska, (42)678-33-78 w. 101, 

rolka111@o2.pl 

 

323.  
Temat Budowanie autorytetu i wizerunku 

Adresaci nauczyciele 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji styczeń – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Sposoby wywierania pozytywnego wpływu 

 Taktyki autoprezentacji 

 Komunikacja werbalna i niewerbalna jako czynnik budowania 

autorytetu 

Informacje dodatkowe Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów 

Organizator 
Wanda Chyrczakowska-Wilamska, (42)678-33-78 w. 101, 

rolka111@o2.pl 

 

324.  

Temat 
Łódzki System Orientacji i Poradnictwa Zawodowego – 

koordynacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego 

Adresaci uczniowie Publicznych Gimnazjów nr: 3, 7, 16, 38, 44, 46 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji  wrzesień – grudzień 2013 r. 

Treści 

 Rozpoznawanie zawodów  

 Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów  

 Zapoznanie z ofertą szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz 

wyższych  

 Potrzeby regionalnego rynku pracy 

Informacje dodatkowe  

Organizator Anna Zientalska, 506-193-515, annazientalska@wp.pl 

 



 

 

 

111 

 

325.  

Temat 
Aktualizowanie i doposażenie bazy informacyjnej Ośrodka 

Doradztwa Zawodowego 

Adresaci uczniowie łódzkich szkół, nauczyciele, pedagodzy, rodzice 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 

Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji wrzesień – grudzień 2013 r. 

Treści 

 Spotkania dotyczące pozyskiwania, gromadzenia, opracowania 

materiałów znajdujących się w punkcie konsultacyjnym  

 Udostępnianie bazy informacyjno-edukacyjnej  

 Konsultacje z pracodawcami, z OHP, z WUP 

Informacje dodatkowe Spotkania cykliczne 

Organizator Anna Zientalska, 506-193-515, annazientalska@wp.pl 

 

326.  
Temat Doradztwo edukacyjno-zawodowe w gimnazjum 

Adresaci 
dyrektorzy, nauczyciele i liderzy WSOIPZ Publicznych Gimnazjów nr:  

3, 7, 16, 38, 44, 46 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji styczeń – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Rozpoznawanie zawodów 

 Określanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów 

 Oferta szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz wyższych 

 Potrzeby regionalnego rynku pracy 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Anna Zientalska, 506-193-515, annazientalska@wp.pl 

 

327.  

Temat Łódzki System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – koordynacja zadań 

Adresaci 
dyrektorzy, nauczyciele i liderzy WSOIPZ Publicznych Gimnazjów nr:  

3, 7, 16, 38, 44, 46 

Rodzaj formy konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji styczeń – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Organizacja działań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego 

na terenie szkoły 

 Baza edukacyjno-informacyjna 

 Współpraca z ODZ oraz instytucjami rynku pracy i pracodawcami 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Anna Zientalska, 506-193-515, annazientalska@wp.pl 

 

328.  

Temat Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej 

Adresaci uczniowie i rodzice uczniów Publicznych Gimnazjów nr: 3, 7, 16, 38, 44, 46 

Rodzaj formy konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 25 

Planowany termin realizacji styczeń – czerwiec 2014 r. 

Treści 
 Określenie zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczącego się  

 Tworzenie Indywidualnego Planu Działania 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Anna Zientalska, 506-193-515, annazientalska@wp.pl 
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329.  

Temat Rozmowa doradcza 

Adresaci uczniowie łódzkich szkół i ich rodzice 

Rodzaj formy konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 25 

Planowany termin realizacji styczeń – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem 

profesjonalnych narzędzi badawczych  

 Tworzenie Indywidualnego Planu Działania 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Anna Zientalska, 506-193-515, annazientalska@wp.pl 

 

330.  

Temat Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka 

Adresaci rodzice uczniów Publicznych Gimnazjów nr: 3, 7, 16, 38, 44, 46 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 7 

Planowany termin realizacji styczeń – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Wybór szkoły ponadgimnazjalnej  

 Rozpoznanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych 

 Struktura kształcenia ponadgimnazjalnego 

 Rynek pracy w regionie i w Polsce 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Anna Zientalska, 506-193-515, annazientalska@wp.pl 

 

331.  

Temat Baza informacyjna dla potrzeb doradztwa edukacyjno-zawodowego 

Adresaci nauczyciele, liderzy WSOIPZ 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji styczeń – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Spotkania dotyczące pozyskiwania, gromadzenia materiałów 

znajdujących się w ODZ 

 Porządkowanie zasobów Ośrodka pod kątem szybkiego, łatwego 

dostępu do informacji  

 Konsultacje z pracodawcami, z przedstawicielami OHP oraz WUP 

 Udostępnianie bazy informacyjno-edukacyjnej 

Informacje dodatkowe Spotkania cykliczne 

Organizator Anna Zientalska, 506-193-515, annazientalska@wp.pl 
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TECHNIKA I WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE 

 

332.  

Temat 
Kształcenie techniczne i wychowanie komunikacyjne w szkole 

podstawowej i gimnazjum  

Adresaci 
nauczyciele zajęć technicznych i wychowania komunikacyjnego ze szkół 

podstawowych i gimnazjów  

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. 

Treści 

 Edukacja techniczna i komunikacyjna w kontekście nowej podstawy 

programowej 

 Kształcenie uczniów w ramach systemu doradztwa i orientacji 

zawodowej 

 Oferta edukacyjna ŁCDNiKP 

 Konkursy i turnieje techniczne i motoryzacyjne 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenia oraz materiały wspierające 

Organizator Krzysztof Makowski, (42)6170430, mak@wckp.lodz.pl 

 

333.  

Temat 
Przygotowanie uczniów do zajęć w pracowniach technicznych 

Pracowni Edukacji Przedzawodowej  

Adresaci nauczyciele techniki ze szkół podstawowych i gimnazjów  

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 

Treści 
Zastosowanie zestawów edukacyjnych do elektrotechniki i mechaniki na 

zajęciach praktycznych dla uczniów 

Informacje dodatkowe 

Warsztaty odbędą się w pracowniach technicznych wykorzystywanych 

podczas zajęć z uczniami. 

Nauczyciele otrzymają zaświadczenia oraz materiały wspierające 

Organizator Krzysztof Makowski, (42)6170430, mak@wckp.lodz.pl 

 

334.  

Temat Edukacja normalizacyjna na zajęciach technicznych 

Adresaci nauczyciele techniki ze szkół podstawowych i gimnazjów  

Rodzaj formy konsultacje grupowe  

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. 

Treści 

 Dobór treści z zakresu edukacji normalizacyjnej dla II i III etapu 

kształcenia 

 Normalizacja w technice i gospodarstwie domowym 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenia oraz materiały wspierające 

Organizator Krzysztof Makowski, (42)6170430, mak@wckp.lodz.pl 

 

335.  

Temat Nowe funkcje koordynatora wychowania komunikacyjnego w szkole 

Adresaci 
Nauczyciele wychowania komunikacyjnego szkół podstawowych 

i gimnazjów  

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 6 

14 
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Planowany termin realizacji grudzień 2013 r. 

Treści 

 Projektowanie pracy koordynatora wychowania komunikacyjnego 

 Zmian w prawie o ruchu drogowym 

 Wydawanie karty rowerowej 

Informacje dodatkowe 
Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa oraz materiały 

wspierające 

Organizator Krzysztof Makowski, (42)6170430, mak@wckp.lodz.pl 

 

336.   

Temat Wspieranie uczniów uzdolnionych technicznie 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych z gimnazjów i szkół podstawowych 

Rodzaj formy konsultacja grupowa  

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji styczeń 2014 r. 

Treści 

 Rozwijanie uzdolnień technicznych uczniów poprzez różnorodne 

formy pracy 

 Propagowanie konkursów i olimpiad technicznych 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Krzysztof Makowski, (42)6170430, mak@wckp.lodz.pl 

 

337.  

Temat Metody aktywizujące na zajęciach technicznych  

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych ze szkół podstawowych i gimnazjów  

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji styczeń 2014 r. 

Treści 

 Metaplan – aktywizująca metoda kształcenia 

 Zastosowanie metaplanu na zajęciach technicznych i w wychowaniu 

komunikacyjnym 

Informacje dodatkowe 
Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa oraz materiały 

wspierające 

Organizator Krzysztof Makowski, (42)6170430, mak@wckp.lodz.pl 

 

338.  

Temat Projektowanie zadań i testów technicznych w gimnazjum 

Adresaci nauczyciele techniki z gimnazjów  

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji luty 2014 r. 

Treści 

 Zasady projektowania zadań i testów do wykorzystania na zajęciach 

technicznych oraz w konkursach technicznych 

 Dobór treści, przykłady 

Informacje dodatkowe 
Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa oraz wypracują 

materiały wspierające 

Organizator Krzysztof Makowski, (42)6170430, mak@wckp.lodz.pl 
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339.  

Temat XII Konkurs Wiedzy Technicznej dla gimnazjów  

Adresaci uczniowie i nauczyciele zajęć technicznych z gimnazjów 

Rodzaj formy konkurs 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji  marzec 2014 r. 

Treści 
 Finał konkursu – etap ogólnołódzki dla uczniów 

 Analiza testów zadań konkursowych przez nauczycieli 

Informacje dodatkowe 

Konkurs odbędzie się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy 

ul. Franciszkańskiej 137. W finale konkursu przewidywany jest udział 

dwóch uczniów z każdej szkoły, wyłonionych w drodze eliminacji 

szkolnych 

Organizator Krzysztof Makowski, (42)6170430, mak@wckp.lodz.pl 

 

340.  

Temat Metody aktywizujące na zajęciach technicznych  

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych szkół podstawowych i gimnazjów  

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Tekst przewodni – aktywizująca metoda kształcenia 

 Opracowanie scenariuszy do prowadzenia zajęć technicznych 

z wykorzystaniem tekstu przewodniego 

Informacje dodatkowe 
Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa oraz materiały 

wspierające 

Organizator Krzysztof Makowski, (42)6170430, mak@wckp.lodz.pl 

 

341.  

Temat 
Analiza wyników Konkursu Wiedzy Technicznej i konkursów 

motoryzacyjnych 

Adresaci 
Nauczyciele techniki i wychowania komunikacyjnego szkół 

podstawowych i gimnazjów  

Rodzaj formy konsultacje grupowe  

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji maj 2014 r. 

Treści 
Analiza ilościowa i jakościowa konkursów oraz wyników osiągniętych 

przez szkoły podstawowe i gimnazja  

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa  

Organizator Krzysztof Makowski, (42)6170430, mak@wckp.lodz.pl 

 

342.  

Temat Wykorzystanie gotowych zestawów do zajęć praktycznych  

Adresaci nauczyciele techniki szkół podstawowych i gimnazjów  

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Oferta producentów gotowych zestawów dydaktycznych 

 Możliwość wykorzystania zestawów w szkole podstawowej i gimnazjum 

 Przykłady dobrych praktyk 

 Scenariusze zajęć z wykorzystaniem zestawów 

Informacje dodatkowe Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa  

Organizator Krzysztof Makowski, (42)6170430, mak@wckp.lodz.pl 
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343.  

Temat Wychowanie komunikacyjne w praktyce szkolnej 

Adresaci nauczyciele techniki i koordynatorzy wychowania komunikacyjnego 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 

Treści 

 Planowanie pracy lidera wychowania komunikacyjnego 

 Nowości w przepisach ruchu drogowego 

 Współpraca szkół z instytucjami wspierającymi 

 Metody aktywizujące na zajęciach wychowania komunikacyjnego 

 Dobre praktyki  

 Jazda obserwowana po rowerowym miasteczku ruchu drogowego  

 Przygotowanie roweru do sezonu zimowego 

Informacje dodatkowe Wymagany jest strój sportowy 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 

 

344.  

Temat Młodszy uczeń w ruchu drogowym 

Adresaci 
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizujący zajęcia z wychowania 

komunikacyjnego 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 

Treści 

 Wpływ przepisów ruchu drogowego na bezpieczeństwo uczniów 

 Współpraca szkół z instytucjami wspierającymi 

 Pomoce dydaktyczne i programy (w tym multimedialne) do 

wychowania komunikacyjnego 

 Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji komunikacyjnej  

w I etapie kształcenia 

 Konkursy z wychowania komunikacyjnego 

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 

 

345.  

Temat Wykorzystanie technik decoupage w pracy nauczyciela 

Adresaci nauczyciele techniki oraz wszyscy zainteresowani 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. 

Treści 

 Prezentacja różnych techniki decoupage (z użyciem papieru 

ryżowego, serwetek, spękań i złoceń) 

 Wykonanie pracy pod okiem instruktora 

 Wykorzystanie poznanych technik w pracy z uczniami – generowanie 

pomysłów 

Informacje dodatkowe 
Wszystkie prace wykonane na warsztatach stają się własnością autorów. 

Planowany koszt 15 zł 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 
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346.  

Temat 
Konstrukcje z papieru – wykorzystanie origami w kształtowaniu 

wyobraźni przestrzennej uczniów 

Adresaci nauczyciele techniki oraz wszyscy zainteresowani 

Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. 

Treści 

 Planowanie i organizacja zajęć z wykorzystaniem elementów 

papieroplastyki 

 Prezentacja przykładowych projektów wytwórczych 

 Wymiana doświadczeń między nauczycielami 

Informacje dodatkowe 
Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania 

własnych prac wytwórczych 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 

 

347.  

Temat Praca z tkaniną – filcowanie 

Adresaci nauczyciele techniki oraz wszyscy zainteresowani 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji styczeń 2014 r. 

Treści 

 Omówienie materiałów i narzędzi wykorzystywanych do filcowania 

 Wytwarzanie filcu 

 Wykonywanie kompozycji z filcu 

 Projektowanie i organizowanie zajęć z wykorzystaniem poznanej 

techniki 

Informacje dodatkowe 
Wszystkie prace wykonane na warsztatach stają się własnością autorów. 

Planowany koszt 15 zł 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 

 

348.  

Temat Zajęcia techniczne w gimnazjum 

Adresaci nauczyciele techniki 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji  luty 2014 r. 

Treści 

 Kształcenie modułowe w gimnazjum – sposoby i formy realizacji 

 Konstruowanie i analizowanie wymagań szczegółowych do 

podstawowy programowej zajęć technicznych 

 Wykorzystanie testów, ćwiczeń i pomocy multimedialnych na 

lekcjach  

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 

 

349.  

Temat Jak zaplanować zajęcia techniczne z wykorzystaniem multimediów? 

Adresaci nauczyciele techniki 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji marzec 2014 r. 

Treści 
 Opracowywanie materiałów edukacyjnych w formie prezentacji 

multimedialnej 
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 Projektowanie interaktywnych ćwiczeń do prezentacji 

z wykorzystaniem programu HotPotatoes 

 Wykorzystanie tablicy interaktywnej podczas zajęć 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia, prace wykonane przez 

uczestników będą upowszechnione wśród nauczycieli łódzkich szkół 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 

 

350.  

Temat Papieroplastyka – decoupage 3D z elementami scrapbookingu 

Adresaci nauczyciele techniki oraz wszyscy zainteresowani 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji  kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Poznanie podstawowych zasad, technik decoupage 3D 

i scrapbookingu 

 Omówienie narzędzi preparatów i materiałów stosowanych do 

kreatywnego rękodzieła 

 Wykonanie przestrzennych prac okolicznościowych  

 Wykorzystanie scrapbooking na lekcjach techniki 

 Prezentacja przykładowych projektów wykonanych przez uczniów 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia, nauczyciele wypracują modele 

pokazowe, które mogą wykorzystać w pracy z uczniami. Przewidywany 

koszt udziału 15 zł 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 

 

351.  

Temat Dobre praktyki na zajęciach wychowania komunikacyjnego 

Adresaci nauczyciele techniki i wychowania komunikacyjnego 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Działania profilaktyczne zwiększające bezpieczeństwo dzieci 

 Realizacja zadań z wychowania komunikacyjnego w praktyce 

edukacyjno-wychowawczej 

 Prezentacja konkursów, imprez szkolnych oraz scenariuszy zajęć do 

wychowania komunikacyjnego 

 Rola instytucji wspierających szkołę  

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają materiały wspierające oraz zaświadczenia. 

Wszystkie prezentowane działania będą opublikowane w kolejnym 

zeszycie „Organizacja procesu wychowania komunikacyjnego 

w łódzkich szkołach i placówkach” 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 

 

352.  

Temat Edukacja techniczna i komunikacyjna we współczesnej szkole 

Adresaci nauczyciele techniki i wychowania komunikacyjnego 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji maj/czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Technika w nowej podstawie programowej – doświadczenia 

uczestników 

 Wychowanie komunikacyjne po zmianach  
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 Podsumowanie działalności zespołów metodycznych, innowacyjnych 

i zadaniowych  

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia a także prezentowane materiały 

w wersji elektronicznej 

Organizator Bożena Piekarska, bozenap@poczta.onet.pl 

 

353.  

Temat 
Organizacja XII Konkursu Wiedzy Technicznej dla Szkół 

Podstawowych 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych szkół podstawowych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. 

Treści 

 Przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem uzdolnionym 

technicznie  

 Organizacja konkursów technicznych 

Informacje dodatkowe 

Zajęcia odbędą się w pracowni technicznej ŁCDNiKP, 

ul. Franciszkańska 137. Uczestnicy otrzymają zadania konkursowe 

z poprzednich edycji konkursu 

Organizator Barbara Preczyńska 604-955-001, bpreczynska@wckp.lodz.pl 

 

354.  

Temat 
Projektowanie działań zespołów metodycznych, zadaniowych 

i innowacyjnych 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 

Rodzaj formy spotkanie zespołów metodycznych 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 

Treści 

 Planowanie pracy zespołów nauczycielskich funkcjonujących 

w Pracowni Edukacji Przedzawodowej 

 Opracowanie harmonogramów pracy zespołów 

 Rola i zadania lidera zespołu 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia odbędą się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy 

ul. Franciszkańskiej 137 

Organizator 

Barbara Preczyńska, 604-955-001, bpreczynska@wckp.lodz.pl 

Bożena Piekarska, 694-574-988, bozenap@poczta.onet.pl 

Krzysztof Makowski, (42)6170430, mak@wckp.lodz.pl  

 

355.   

Temat Zajęcia techniczne w III etapie edukacyjnym. Prezentacja modułów 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 

Treści 
 Wdrażanie nowej podstawy programowej w gimnazjum  

 Przykłady modułów w łódzkich gimnazjach 

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

1/3. Uczestnicy otrzymają materiały wspierające i zaświadczenia 

Organizator Barbara Preczyńska, 604-955-001, bpreczynska@wckp.lodz.pl 

 

mailto:bpreczynska@wckp.lodz.pl
mailto:bpreczynska@wckp.lodz.pl
mailto:bozenap@poczta.onet.pl
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356.  

Temat 
Tworzenie bazy zadań konkursowych na XII Konkurs Wiedzy 

Technicznej dla Szkół Podstawowych 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych szkół podstawowych 

Rodzaj formy spotkanie zespołu metodycznego 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. 

Treści 
 Analiza wyników i zadań XI KWT  

 Metody pracy z uczniem uzdolnionym technicznie 

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

1/3. Uczestnicy otrzymają materiały do pracy z uczniem 

Organizator Barbara Preczyńska, 604-955-001, bpreczynska@wckp.lodz.pl 

 

357.  

Temat Warsztaty rękodzieła artystycznego 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych i edukacji wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. (październik – grudzień) 

Treści 
Przygotowanie nauczycieli do kształtowania umiejętności manualno-

motorycznych uczniów klas I-III szkół podstawowych 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia prowadzone przy współpracy Gimnazjum nr 21, Szkoły 

Podstawowej nr 111 i Fabryki Nici ARIADNA 

Organizator Barbara Preczyńska, 604-955-001, bpreczynska@wckp.lodz.pl 

 

358.  

Temat Prezentacja modułu zajęć technicznych w gimnazjum 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji styczeń/ luty 2014 r. 

Treści Realizacja zajęć technicznych w III etapie edukacyjnym  

Informacje dodatkowe Zajęcia przeprowadzone przy współpracy z gimnazjami 

Organizator Barbara Preczyńska, 604-955-001, bpreczynska@wckp.lodz.pl 

 

359.  

Temat 
Realizacja podstawy programowej zajęć technicznych w I i II etapie 

edukacyjnym 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych edukacji wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji styczeń 2014 r. 

Treści 
Analiza podstawy programowej edukacji technicznej w szkole 

podstawowej w celu ujednolicenia oddziaływań 

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

Organizator Barbara Preczyńska, 604-955-001, bpreczynska@wckp.lodz.pl 

 

mailto:bpreczynska@wckp.lodz.pl
mailto:bpreczynska@wckp.lodz.pl
mailto:bpreczynska@wckp.lodz.pl
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360.  

Temat 
Planowanie i organizacja pracy nauczyciela zajęć technicznych 

w klasach IV-VI 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych i edukacji wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy prezentacja dydaktyczna 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji  luty 2014 r. 

Treści Metody aktywizujące na zajęciach technicznych 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia odbędą się przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 30 przy  

ul. Rysowniczej 1/3. 

Organizator Barbara Preczyńska, 604-955-001, bpreczynska@wckp.lodz.pl 

 

361.  

Temat Edukacja normalizacyjna na zajęciach technicznych 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji  marzec 2014 r. 

Treści 
Cele szczegółowe podstawy programowej zajęć technicznych w II i III 

etapie kształcenia 

Informacje dodatkowe 

Konferencja odbędzie się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy 

ul. Franciszkańskiej 137. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz 

materiały wspierające 

Organizator Barbara Preczyńska, 604-955-001, bpreczynska@wckp.lodz.pl 

 

362.  

Temat 
XII Konkurs Wiedzy Technicznej dla szkół podstawowych – etap 

ogólnołódzki 

Adresaci uczniowie i nauczyciele zajęć technicznych 

Rodzaj formy konkurs 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji marzec 2014 r. 

Treści 
Uczniowie będą rozwiązywali zadania zamknięte i projektowe II etapu 

kształcenia 

Informacje dodatkowe 

Konkurs odbędzie się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy 

ul. Franciszkańskiej 137. W finale konkursu przewidywany jest udział 

2 uczniów każdej szkoły wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych 

Organizator Barbara Preczyńska, 604-955-001, bpreczynska@wckp.lodz.pl 

 

363.  

Temat Prace Komisji Konkursowej XII Konkursu Wiedzy Technicznej 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych, członkowie zespołu zadaniowego 

Rodzaj formy spotkanie zespołów metodycznych 

Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji marzec 2014 r. 

Treści Zadania zamknięte i projektowe uczestników konkursu 

Informacje dodatkowe Prace będą sprawdzane według opracowanego przez Komisję klucza 

 Organizator Barbara Preczyńska, 604-955-001, bpreczynska@wckp.lodz.pl 

 

mailto:bpreczynska@wckp.lodz.pl
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364.  

Temat Rękodzieło artystyczne 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych i edukacji wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Promowanie twórczych działań nauczycieli zajęć technicznych 

 Przygotowanie nauczycieli do kształcenia umiejętności manualnych 

 Prezentacja interesujących rozwiązań edukacyjnych 

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

Organizator Barbara Preczyńska, 604-955-001, bpreczynska@wckp.lodz.pl 

 

365.  

Temat Prezentacja modułu zajęć technicznych w gimnazjum 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji kwiecień 2014 r. 

Treści 
 Promowanie twórczych działań nauczycieli zajęć technicznych 

 Prezentacja interesujących rozwiązań edukacyjnych 

Informacje dodatkowe Zajęcia odbędą się we współpracy z gimnazjami 

Organizator Barbara Preczyńska, 604-955-001, bpreczynska@wckp.lodz.pl 

 

366.  

Temat Edukacja techniczna w klasach I-III 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych i edukacji wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji maj 2014 r. 

Treści 

 Promowanie twórczych działań nauczycieli zajęć technicznych 

 Przygotowanie nauczycieli do kształcenia umiejętności manualnych 

 Prezentacja interesujących rozwiązań edukacyjnych 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia odbędą się przy współpracy z nauczycielami edukacji 

wczesnoszkolnej 

Organizator Barbara Preczyńska, 604-955-001, bpreczynska@wckp.lodz.pl 

 

367.  

Temat 
Podsumowanie XII Konkursu Wiedzy Technicznej dla Szkół 

Podstawowych 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych  

Rodzaj formy konkurs 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji maj 2014 r. 

Treści 
Organizacja Konkursów Wiedzy Technicznej dla uczniów uzdolnionych 

technicznie 

Informacje dodatkowe 
Podsumowanie konkursu odbędzie się w Pracowni Edukacji 

Przedzawodowej przy ul. Franciszkańskiej 137 

Organizator Barbara Preczyńska, 604-955-001, bpreczynska@wckp.lodz.pl 

 

mailto:bpreczynska@wckp.lodz.pl
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368.  

Temat 
Podsumowanie pracy zespołów innowacyjnych, metodycznych 

i zadaniowych 

Adresaci nauczyciele zajęć technicznych 

Rodzaj formy spotkanie zespołów metodycznych 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji czerwiec 2014 r. 

Treści 
Wspieranie i koordynacja pracy zespołów metodycznych, 

innowacyjnych i zadaniowych 

Informacje dodatkowe 
Podsumowanie odbędzie się w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy 

ul. Franciszkańskiej 137. 

Organizator 

Barbara Preczyńska, 604-955-001, bpreczynska@wckp.lodz.pl 

Bożena Piekarska, 694-574-988, bozenap@poczta.onet.pl 

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

 

mailto:bpreczynska@wckp.lodz.pl
mailto:bozenap@poczta.onet.pl
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KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

 

369.  

Temat 
Materiały dydaktyczne wspierające pracę nauczyciela kształcenia 

zawodowego w zakresie przygotowania uczącego się do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w części praktycznej 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 20 (jedna edycja) 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Założenia metodologiczne opracowania części praktycznej egzaminu 

 Etapy opracowania egzaminacyjnego testu praktycznego 

 Konstruowanie testu praktycznego 

Informacje dodatkowe 

Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych opracowaniem 

arkusza egzaminacyjnego do nowej podstawy programowej kształcenia 

w zawodzie. Liczba edycji zależna od zainteresowania 

Organizator Jadwiga Morawiec, jmorawiec@wckp.lodz.pl 

 

370.  

Temat 
Materiały dydaktyczne wspierające pracę nauczyciela kształcenia 

zawodowego w zakresie przygotowania uczącego się do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w części teoretycznej 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 20 (jedna edycja) 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Założenia metodologiczne konstruowania egzaminacyjnego testu 

pisemnego 

 Etapy opracowania egzaminacyjnego testu pisemnego 

 Ocena zadań testowych w części pisemnej 

Informacje dodatkowe 

Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych opracowaniem 

arkusza egzaminacyjnego do nowej podstawy programowej kształcenia 

w zawodzie.  

Organizator Jadwiga Morawiec, jmorawiec@wckp.lodz.pl 

 

371.  

Temat Ewaluacja programu nauczania dla zawodu 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy kurs metodyczny, warsztaty 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Planowanie etapów oceny programu nauczania 

 Obszary ewaluacji programu nauczania 

 Arkusze oceny programu nauczania 

 Struktura raportu z ewaluacji programu 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych opracowaniem 

arkusza ewaluacji programu nauczania 

Organizator Jadwiga Morawiec, jmorawiec@wckp.lodz.pl 

 

15 



 

 

 

125 

 

372.  

Temat Mechatronik – zawód przyszłości 

Adresaci 
dyrektorzy i nauczyciele, uczniowie szkół zawodowych, gimnazjów 

i szkół podstawowych 

Rodzaj formy seminarium, prezentacje dydaktyczne 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści 
 Mechatronika w praktyce 

 Technologie mechatroniczne w różnych branżach zawodowych 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia adresowane są do nauczycieli i uczniów różnego typu szkół 

zainteresowanych edukacją mechatroniczną 

Organizator 

Danuta Urbaniak, daur27@wp.pl 

Jadwiga Morawiec, jmorawiec@wckp.lodz.pl 

Anna Siennicka, asiennicka@wckp.lodz.pl 

 

373.  

Temat 
Narzędzia technologii informacyjnej w pracy nauczyciela szkoły 

zawodowej 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 20 (jedna edycja) 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Technologie informacyjne w dydaktyce 

 Projektowanie zasobów dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi 

technologii informacyjno-komunikacyjnych 

Informacje dodatkowe 

Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych 

wykorzystaniem technologii informacyjnej w szkole zawodowej. Liczba 

edycji zależna od zainteresowania 

Organizator Danuta Urbaniak, daur27@wp.pl 

 

374.  

Temat 
E-learning – nowe rozwiązania edukacyjne w pracy nauczyciela 

kształcenia zawodowego 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 20 (jedna edycja) 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 E-learning w edukacji zawodowej 

 Projektowanie procesu dydaktycznego realizowanego na platformie 

edukacyjnej 

Informacje dodatkowe 

Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych 

wykorzystaniem e-learningu w szkole zawodowej. Warsztaty 

prowadzone we współpracy z OEI 

Organizator Danuta Urbaniak, daur27@wp.pl 

 

375.  

Temat 
Współpraca szkół z pracodawcami jako podstawa dobrego 

przygotowania absolwentów do potrzeb rynku pracy 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 20 (jedna edycja) 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

mailto:jmorawiec@wckp.lodz.pl
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Treści 

 Formy współpracy 

 Zakres współpracy 

 Szkolny program współpracy 

 Przykłady dobrych praktyk 

Informacje dodatkowe 

Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych wzmocnieniem 

relacji i współpracy ze środowiskiem pracy w kontekście podwyższania 

jakości kształcenia zawodowego 

Organizator Anna Siennicka, asiennicka@wckp.lodz.pl 

 

376.  

Temat 
Edukacja normalizacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych i jej 

wpływ na jakość kształcenia ogólnego i zawodowego 

Adresaci 
dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół zawodowych oraz inni 

zainteresowani 

Rodzaj formy warsztaty/praca w zespołach metodycznych/konsultacje  

Liczba godzin według potrzeb 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Edukacja normalizacyjna 

 Rola normalizacji i jej znaczenie w życiu codziennym 

 Wykorzystanie normalizacji w procesie dydaktyczno-

wychowawczym 

Informacje dodatkowe 

Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych rolą 

normalizacji we współczesnym świecie i wykorzystaniem jej w procesie 

kształcenia  

Organizator Anna Siennicka, asiennicka@wckp.lodz.pl 

 

377.  

Temat 
Nowe technologie przemysłowe w obszarze edukacyjnym 

„budownictwo” 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy seminarium/konsultacje z wykorzystaniem e-learningu 

Liczba godzin według potrzeb 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści Nowoczesne materiały i technologie stosowane w budownictwie 

Informacje dodatkowe 

Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem 

umiejętności zawodowych w kontekście podwyższania jakości 

kształcenia w obszarze budowlanym 

Organizator Anna Siennicka, asiennicka@wckp.lodz.pl 

 

378.  

Temat Promocja szkoły zawodowej 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy seminarium 

Liczba godzin 5 (jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r., marzec 2013 r. 

Treści 

 Innowacyjność nauczycieli i szkół  

 Współpraca nauczycieli na rzecz promocji szkoły 

 Wymiana dobrych praktyk 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia adresowane są do dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych 

upowszechnieniem przykładów dobrych praktyk szkoły 

Organizator Grażyna Adamiec, gadamiec@wckp.lodz.pl 
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379.  

Temat Action Learning czyli uczenie się poprzez działanie  

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy inne 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Założenia metody Action Learning 

 Poszukiwanie praktycznych rozwiązań problemów 

 Wykorzystanie informacji zwrotnej w procesie wdrażania zmiany  

Informacje dodatkowe 

Zajęcia adresowane są do osób zainteresowanych rozwojem własnych 

kompetencji uczenia się. Praca odbywać się będzie w zespole (5-6) 

osobowym, przewidziana liczba spotkań (5- 6) 

Organizator Grażyna Adamiec, gadamiec@wckp.lodz.pl 

 

380.  

Temat Indywidualizacja pracy z uczniem 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Oczekiwania związane z uczeniem się 

 Planowanie zajęć dla uczniów 

 Kształcenie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości 

ucznia 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych 

indywidualizacją pracy z uczniem 

Organizator Grażyna Adamiec, gadamiec@wckp.lodz.pl 

 

381.  

Temat 
Osiąganie dodatkowych kwalifikacji mechatronicznych – 

kwalifikacja E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych  

Adresaci pracownicy firm, inni dorośli 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 650 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych 

 Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych 

i hydraulicznych 

 Montaż elementów, podzespołów i zespołów elektrycznych 

i elektronicznych 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy kursu kwalifikacyjnego mogą być zwolnieni z części zajęć 

po przedłożeniu stosownych dokumentów 

Organizator Barbara Kapruziak, bkapri@interia.pl 

 

382.  

Temat 
Konstruowanie programów kształcenia zawodowego w edukacji 

formalnej i pozaformalnej 

Adresaci 
dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego branży elektrycznej 

i elektronicznej 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – luty 2014 r. 
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Treści 

 Analiza dokumentów prawnych dotyczących dokumentacji 

programowej kształcenia zawodowego 

 Metodologia konstruowania programów kształcenia zawodowego 

 Struktura przedmiotowego programu kształcenia w zawodzie  

 Struktura modułowego programu kształcenia w zawodzie  

 Opracowanie elementów programu kształcenia dla wybranego 

zawodu/kwalifikacji 

 Ocena zgodności programu nauczania z podstawą programowa 

kształcenia w zawodzie 

 Zasady dopuszczania programu nauczania dla zawodu do użytku 

w szkole 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia. 

Opracowane przez uczestników materiały zostaną opublikowane 

w zeszycie metodycznym 

Organizator Barbara Kapruziak, bkapri@interia.pl 

 

383.  

Temat Tworzenie szkolnego planu nauczania dla zawodu 

Adresaci 
dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego branży elektrycznej 

i elektronicznej 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 15 (jedna edycja) 

Planowany termin realizacji  wrzesień 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Ramowy plan nauczania dla zawodu; analiza rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania 

w szkołach publicznych 

 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego; analiza 

rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej: w sprawie klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego oraz w sprawie podstawy 

programowej kształcenia w zawodach 

 Szkolny plan nauczania szkoły prowadzącej kształcenie na podstawie 

przedmiotowego programu nauczania dla zawodu 

 Szkolny plan nauczania szkoły prowadzącej kształcenie na podstawie 

modułowego programu nauczania dla zawodu  

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia. 

Opracowane przez uczestników materiały zostaną opublikowane 

w zeszycie metodycznym. Liczba edycji warsztatów zależna od 

zainteresowania adresatów 

Organizator Barbara Kapruziak, bkapri@interia.pl 

 

384.  

Temat 
Wdrażanie systemu kształcenia modułowego do praktyki szkolnej. 

Promocja działań Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego 

Adresaci 
dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych, nauczyciele zajęć 

praktycznych z ŁCDNiKP 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20 (jedna edycja) 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – marzec 2014 r.  

Treści 

 Zasady organizacji procesu dydaktycznego według modułowych 

programów kształcenia  

 Pakiety edukacyjne jako materiały wspomagające proces uczenia się 

 Rola nauczyciela w kształceniu modułowym 
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 Metody aktywizujące – metoda projektów, metoda tekstu 

przewodniego 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia. Zajęcia będą odbywały 

się 1 raz w tygodniu po 4 godziny. Liczba edycji warsztatów zależna od 

zainteresowania adresatów 

Organizator Barbara Kapruziak, bkapri@interia.pl 

 

385.  

Temat Modernizacja oferty edukacyjnej w branży odzieżowo-włókienniczej 

Adresaci 
dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego branży odzieżowo-

włókienniczej 

Rodzaj formy spotkania metodyczne, konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 20+20+10 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – marzec 2014 r. 

Treści 

 Projektowanie wszystkich procesów edukacyjnych, w tym kursów 

kwalifikacyjnych 

 Projektowanie wyposażenia techniczno-dydaktycznego we 

współpracy z Politechniką Łódzką i pracodawcami 

 Projektowanie systemu organizacji zajęć 

 Projektowanie działań promocyjnych nowego typu szkoły 

 Przygotowanie nauczycieli do roli trenera, coacha 

Informacje dodatkowe 

Spotkania metodyczne będą odbywały się 1 raz w miesiącu po 4 

godziny; konsultacje grupowe – 2 razy w miesiącu po 2 godziny; 

konsultacje indywidualne – według potrzeb 

Organizator Maria Michalak, maja.michalak@interia.pl 

 

386.  

Temat 
Konstruowanie i modyfikowanie programów kształcenia 

zawodowego, w tym kursów kwalifikacyjnych w branży odzieżowo-

włókienniczej  

Adresaci nauczyciele szkół zawodowych branży odzieżowo-włókienniczej  

Rodzaj formy kurs, konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 40+20+10 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

Treści 

 Analiza aktów prawnych dotyczących programów kształcenia  

 Analiza dokumentów prawnych dotyczących dokumentacji 

programowej kształcenia zawodowego 

 Metodologia konstruowania programów kształcenia zawodowego 

 Struktura programu kształcenia w zawodzie a struktura programu 

kursu kwalifikacyjnego  

 Opracowanie elementów programu kształcenia dla wybranego 

zawodu  

 Opracowanie elementów programu kursu kwalifikacyjnego dla 

wybranej kwalifikacji 

Informacje dodatkowe 
Konsultacje grupowe będą się odbywały 2 razy w miesiącu po 2 

godziny, konsultacje indywidualne – według potrzeb 

Organizator Maria Michalak, maja.michalak@interia.pl 
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387.  

Temat 
Opracowanie materiałów dydaktycznych dla ucznia 

wspomagających proces zdalnego kształcenia zawodowego  

Adresaci nauczyciele kształcenia zawodowego 

Rodzaj formy warsztaty, konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne  

Liczba godzin 20+15+10  

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. - maj 2014 r. 

Treści 

 Analiza aktów prawnych dotyczących możliwości zastosowania 

kształcenia na odległość w kształceniu zawodowym 

 Podstawy obsługi platformy moodle 

 Opracowanie scenariuszy zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem 

platformy moodle  

Informacje dodatkowe 

Zajęcia będą dotyczyły kształcenia na odległość z wykorzystaniem 

platformy modle i będą realizowane we współpracy z ONTI. 

Materiały wypracowane przez uczestników warsztatów zostaną 

opublikowane. 

Konsultacje grupowe będą się odbywały 1 raz w miesiącu po 3 godziny, 

konsultacje indywidualne – według potrzeb 

Organizator Maria Michalak, maja.michalak@interia.pl 

 

388.  

Temat Edukacja finansowa w szkole zawodowej 

Adresaci 
nauczyciele przedsiębiorczości, przedmiotów ekonomicznych i innych 

zawodowych  

Rodzaj formy warsztaty, konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 20+5 

Planowany termin realizacji styczeń – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Gra edukacyjna „Banki w Akcji” w edukacji finansowej uczniów 

szkół zawodowych 

 Prowadzenie rozgrywek przez Internet  

Informacje dodatkowe Uczestnicy warsztatów metodycznych otrzymają zaświadczenia 

Organizator Maria Michalak, maja.michalak@interia.pl 

 

389.  

Temat 
Organizacja procesu kształcenia wg programów modułowych do 

nowej podstawy programowej w branży odzieżowo-włókienniczej 

Adresaci 
dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych branży odzieżowo-

włókienniczej 

Rodzaj formy konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne 

Liczba godzin 12+8 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Struktura programów modułowych 

 Zasady organizacji procesu dydaktycznego według modułowych 

programów kształcenia  

 Pakiety edukacyjne, jako materiały wspomagające proces uczenia się 

Informacje dodatkowe 
Konsultacje grupowe będą się odbywały 1 raz w miesiącu po 3 godziny, 

konsultacje indywidualne – według potrzeb 

Organizator Maria Michalak, maja.michalak@interia.pl 
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390.  

Temat 
Zawód jako zbiór zadań wymagających odpowiednich kwalifikacji 

i kompetencji 

Adresaci 
dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych, przedsiębiorcy różnych 

branż 

Rodzaj formy seminarium 

Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji październik 2013 r.  

Treści 

 Opis zawodu 

 Wykształcenie i uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie 

 Potwierdzanie kwalifikacji 

Informacje dodatkowe 

Dyskusje panelowe eksperckie. Uczestnicy utworzą zasoby informacji 

niezbędnych dla integracji edukacji i rynku pracy dotyczące różnych 

zawodów 

Organizator Joanna Orda, jorda@wckp.lodz.pl 

 

391.  

Temat 
Jak rozwijać myślenie naukowe? –Innowacyjne strategie i metody 

kształcenia zawodowego 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy kurs doskonalący 

Liczba godzin 30 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu 

umiejętności dostrzegania i formułowania problemów technicznych  

 Przygotowanie uczniów do konkursu „Najlepsza tematyczna ankieta 

wynalazczości na złożenie tematu racjonalizatorskiego do 

rozwiązania” 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy ukształtują umiejętności projektowania zajęć prowadzonych 

z wykorzystaniem wybranych metod problemowych i praktycznych oraz 

przygotowywania materiałów dydaktycznych do tych zajęć 

Organizator Joanna Orda, jorda@wckp.lodz.pl 

 

392.  

Temat  Elementy oceniania kształtującego 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy warsztaty dla rady pedagogicznej 

Liczba godzin 15 (spotkania z jedną radą pedagogiczną)  

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Istota oceniania kształtującego 

 Formułowanie celów zajęć i informacji zwrotnej 

 Rola samooceny w procesie kształcenia 

 Cele zajęć i wymagania w projektowaniu procesu kształcenia 

 Dokumentowanie osiągnięć edukacyjnych 

Informacje dodatkowe 
Liczba przeprowadzonych 15-godzinnych warsztatów zależy od liczby 

zgłoszeń ze szkół  

Organizator Joanna Orda, jorda@wckp.lodz.pl 
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393.  

Temat 
Kształtowanie postaw ujętych w nowych podstawach programowych 

kształcenia ogólnego i zawodowego ważnym zadaniem szkoły 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy szkolenie rady pedagogicznej 

Liczba godzin 4 (spotkanie z jedną radą pedagogiczną)  

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 
Współdziałanie nauczycieli w kształtowaniu postaw zgodnie z nowymi 

podstawami programowymi kształcenia ogólnego i zawodowego 

Informacje dodatkowe 
Liczba przeprowadzonych 4-godzinnych szkoleń rad pedagogicznych 

zależy od liczby zgłoszeń ze szkół 

Organizator Joanna Orda, jorda@wckp.lodz.pl 

 

394.  

Temat Dokumentowanie osiągnięć uczniów 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele, uczniowie szkół zawodowych i gimnazjów 

Rodzaj formy seminarium  

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji grudzień 2013 r. 

Treści 
Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wykorzystaniu 

samodzielności i aktywności uczniów 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy seminarium otrzymają materiały dotyczące m.in. promocji 

uczniów zdolnych 

Organizator Joanna Orda, jorda@wckp.lodz.pl 

 

395.  

Temat Język angielski zawodowy dla nauczycieli 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 60 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Posługiwanie się zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiających 

realizację zadań zawodowych 

 Interpretowanie wypowiedzi dotyczących wykonywania typowych 

czynności zawodowych (instrukcje, zamówienia, raporty) 

 Komunikowanie się w miejscu pracy 

 Korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia w tygodniu 1 x 3 godz. oraz 1 godz. konsultacji. 

Grupy 10-osobowe na 3 poziomach zaawansowania 

Organizator Joanna Orda, jorda@wckp.lodz.pl 

 

396.  

Temat Programowanie i obsługa układów regulacji ciągłej PCS 

Adresaci 
nauczyciele ponadgimnazjalnych szkół zawodowych branży 

mechatronicznej i elektronicznej 

Rodzaj formy kurs 

Liczba godzin 30 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – styczeń 2014 r. 

Treści 

 Programowanie sterowników S7-300 z wykorzystaniem wejść i wyjść 

analogowych 

 Analiza obiektów regulacji w zestawie PCS-Compact 
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 Dobieranie parametrów regulatorów PID do określonego obiektu 

regulacji 

 Wizualizacja przebiegów wielkości zadawanej, sterującej 

i regulowanej w danym układzie regulacji 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych 

programowaniem sterowników S7-300 w zakresie regulacji ciągłej 

Organizator Ryszard Zankowski, rzankowski@wckp.lodz.pl 

 

397.  

Temat Szkoła ćwiczeń w zakresie edukacji mechatronicznej 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

Rodzaj formy modelowe zajęcia edukacyjne 

Liczba godzin 40 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Omówienie metody projektów, tekstu przewodniego i indukcyjnego 

toku kształcenia 

 Przedstawienie uczniom zadania do rozwiązania lub przedstawienie 

problemu 

 Rozwiązywanie zadania przez uczniów 

 Podsumowanie zajęć ze wskazaniem uzyskanych efektów kształcenia 

i osiąganych kwalifikacji cząstkowych 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych wdrażaniem 

nowych metod kształcenia do praktyki szkolnej 

Organizator Ryszard Zankowski, rzankowski@wckp.lodz.pl 

 

398.  

Temat 
Programowanie i uruchamianie nowoczesnych urządzeń i systemów 

mechatronicznych w ramach działalności Akademii Młodych 

Twórców 

Adresaci uczniowie łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy edukacyjne zajęcia pozaszkolne 

Liczba godzin 80 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści 

 Programowanie sterowników S7-300  

 Programowanie regulatorów PID 

 Programowanie i uruchamianie przemysłowych urządzeń 

mechatronicznych i układów manipulacyjnych 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia adresowane są do uczniów zainteresowanych sterowaniem 

nowoczesnymi urządzeniami mechatronicznymi 

Organizator Ryszard  Zankowski, rzankowski@wckp.lodz.pl 

 

399.  

Temat 
Konkurs zawodowy Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna 

w szkołach elektrycznych i elektronicznych  

Adresaci uczniowie łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konkurs zawodowy 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji marzec 2014 r. 

Treści Wybór najlepszej pracy modelowo-konstrukcyjnej 

Informacje dodatkowe 
Zajęcia adresowane są do uczniów zainteresowanych konstruowaniem 

modeli elektrycznych i mechatronicznych sterowanych elektronicznie 

Organizator Ryszard  Zankowski, rzankowski@wckp.lodz.pl 
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400.  

Temat Konkurs zawodowy Szkolna Liga Mechatroniki 

Adresaci uczniowie łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Rodzaj formy konkurs zawodowy 

Liczba godzin 7 

Planowany termin realizacji kwiecień 2014 r. 

Treści Test teoretyczny i praktyczny w konkursie mechatronicznym 

Informacje dodatkowe 

zajęcia adresowane są do uczniów zainteresowanych sprawdzeniem 

poziomu swoich umiejętności w zakresie wykonywania zadań 

mechatronicznych 

Organizator Ryszard  Zankowski, rzankowski@wckp.lodz.pl 
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OPIEKA, WYCHOWANIE, PROFILAKTYKA 

 

401.  
Temat „Co w prawie piszczy”  

Adresaci nauczyciele, pedagodzy, psychologowie wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy seminarium 

Liczba godzin 9 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 

Treści Podstawy prawne działań opiekuńczo-wychowawczych szkoły 

Informacje dodatkowe 

Seminarium prowadzone będzie we współpracy z Sądem Okręgowym 

w Łodzi. Uczestnicy otrzymają spis najważniejszych aktów prawnych 

przydatnych w pracy nauczyciela, wydruki prezentacji. W miarę potrzeb 

zostanie zorganizowana dodatkowo (dla osób zainteresowanych) 

konsultacja grupowa z pracownikiem Sądu Okręgowego w Łodzi  

Organizator Jolanta Trawczyńska Markiewicz, (42)6783378, pedagog13@op.pl 

 

402.  

Temat 
Działania szkoły na rzecz ucznia/rodziny realizowane we współpracy 

z pracownikami socjalnymi 

Adresaci nauczyciele, pedagodzy, psychologowie wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. 

Treści 

 Działania szkoły na rzecz ucznia wymagającego pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej organizowanej we współpracy 

z pracownikami socjalnymi 

 Wdrażanie procedury Niebieska Karta 

Informacje dodatkowe 

Warsztaty prowadzone będą we współpracy z Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Łodzi. Uczestnicy otrzymają spis 

najważniejszych aktów prawnych przydatnych w pracy nauczyciela, 

wydruki prezentacji 

Organizator Jolanta Trawczyńska Markiewicz, (42)6783378, pedagog13@op.pl 

 

403.  

Temat 
Współpraca szkoły z pracownikami policji i kuratorami sądowymi 

na rzecz ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym i jego 

rodziny 

Adresaci nauczyciele, pedagodzy, psychologowie wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji  grudzień 2013 r. 

Treści 

 Działania szkoły na rzecz ucznia wymagającego pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej organizowanej we współpracy 

z Policją 

 Wdrażanie procedury Niebieska Karta 

Informacje dodatkowe 

Warsztaty prowadzone będą we współpracy z funkcjonariuszami Policji. 

Uczestnicy otrzymają spis najważniejszych aktów prawnych 

przydatnych w pracy nauczyciela, wydruki prezentacji. W miarę potrzeb 

zostanie zorganizowana dodatkowo (dla osób zainteresowanych) 

konsultacja grupowa z przedstawicielem Policji 

Organizator Jolanta Trawczyńska Markiewicz, (42)6783378, pedagog13@op.pl 

16 
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404.  
Temat Prawo w szkole 

Adresaci nauczyciele, pedagodzy, psychologowie wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji luty 2014 r. 

Treści 
Prawne podstawy działań wychowawczych, profilaktycznych 

i opiekuńczych a praktyka szkolna  

Informacje dodatkowe 

W konferencji wezmą udział przedstawiciele Sądu Okręgowego 

w Łodzi, Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży 

Miejskiej, Wydziału Edukacji UMŁ, Kuratorium Oświaty  

Organizator Jolanta Trawczyńska Markiewicz, (42)6783378, pedagog13@op.pl 

 

405.  
Temat Jak rozmawiać z rodzicami uczniów z zaburzeniami psychicznymi 

Adresaci nauczyciele, pedagodzy, psychologowie wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 

Treści 

 Komunikacja wspierająca rodzica ucznia z zaburzeniami 

psychicznymi 

 Współpraca z rodzicem „trudnym”  

 Dokumentowanie współpracy z rodzicem ucznia z zaburzeniami 

psychicznymi 

Informacje dodatkowe 

Warsztaty prowadzone będą we współpracy z terapeutami z Centralnego 

Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uczestnicy 

otrzymają wydruki prezentacji a także materiały wspomagające. 

W miarę potrzeb zostanie zorganizowana dodatkowo (dla osób 

zainteresowanych) konsultacja grupowa 

Organizator Jolanta Trawczyńska Markiewicz, (42)6783378, pedagog13@op.pl 

 

406.  
Temat Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom – ofiarom przemocy 

Adresaci nauczyciele, pedagodzy, psychologowie wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. 

Treści 

 Prawne aspekty pomocy ofiarom przemocy 

 Diagnozowanie ofiary i sprawcy przemocy 

 Organizacja i dokumentowanie pracy na rzecz uczniów ofiar 

i sprawców przemocy 

 Współpraca z rodziną uczniów ofiar/sprawców przemocy 

Informacje dodatkowe 

Warsztaty prowadzone będą we współpracy z terapeutami z Centralnego 

Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz 

Specjalistycznego ZOZ w Łodzi. Uczestnicy otrzymają wydruki 

prezentacji a także materiały wspomagające  

Organizator Jolanta Trawczyńska Markiewicz, (42)6783378, pedagog13@op.pl 
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407.  
Temat Sieć pomocy dzieciom ofiarom przemocy 

Adresaci nauczyciele, pedagodzy, psychologowie wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy seminarium 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji grudzień 2013 r. 

Treści 

 Pomoc dziecku – ofierze przemocy – uregulowania prawne 

a praktyka 

 Dobre praktyki – wdrażanie procedury Niebieskiej Karty w szkole 

Informacje dodatkowe 

Seminarium będzie zorganizowane we współpracy z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi, Centralnym Szpitalem 

Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Specjalistycznym ZOZ 

w Łodzi, Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Policją, Strażą 

Miejską, Sądem Rodzinnym i Sądem Okręgowym w Łodzi. Uczestnicy 

otrzymają wydruki prezentacji a także materiały wspierające 

Organizator Jolanta Trawczyńska Markiewicz, (42)6783378, pedagog13@op.pl 

 

408.  

Temat 
Planowanie, organizacja, dokumentowanie i ewaluacja pracy 

z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

Adresaci nauczyciele, pedagodzy, psychologowie wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji styczeń 2014 r. 

Treści 

 Prawne aspekty pracy z uczniem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 

 Organizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 Współpraca szkoły z rodzicami ucznia o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 

 Dokumentowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają wydruki prezentacji a także materiały wspierające 

Organizator Jolanta Trawczyńska Markiewicz, (42)6783378, pedagog13@op.pl 

 

409.  
Temat Jak budować klimat wychowawczy w szkole/klasie 

Adresaci nauczyciele, pedagodzy, psychologowie wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 6 

Planowany termin realizacji luty 2014 r. 

Treści 

 Czynniki kształtujące klimat wychowawczy w szkole/klasie 

 Rozwiązywanie konfliktów w szkole/klasie 

 Reagowanie w sytuacjach trudnych 

 Współpraca z rodzicami, instytucjami świadczącymi pomoc na rzecz 

dziecka i rodziny 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają wydruki prezentacji a także materiały wspierające, 

w tym m.in. przykładowe plany pracy wychowawczej, kontrakty z klasą, 

uczniem, rodzicem 

Organizator Elżbieta Leśniowska, (42)6783378, krawietz@wp.pl 
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410.  

Temat 
Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w relacji uczeń – nauczyciel, 

nauczyciel – rodzic, nauczyciel – nauczyciel 

Adresaci nauczyciele, pedagodzy, psychologowie wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy seminarium 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji marzec 2014 r. 

Treści 

 Sytuacje trudne w szkole w świetle obowiązującego prawa 

 Wpływ dobrego klimatu w szkole/klasie na relacje między uczniami, 

nauczycielami i rodzicami 

 Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w szkole – prawne aspekty, 

dobre praktyki  

Informacje dodatkowe 

Seminarium będzie zorganizowane we współpracy z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, Wydziałem Edukacji UMŁ, 

Kuratorium Oświaty w Łodzi. Uczestnicy otrzymają wydruki prezentacji 

a także materiały wspierające 

Organizator Elżbieta Leśniowska, (42)6783378, krawietz@wp.pl 

 

411.  
Temat Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym 

Adresaci nauczyciele, pedagodzy, psychologowie wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty, trening 

Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji marzec 2014 r. 

Treści 

 Stres długotrwały, wypalenie zawodowe – rozpoznawanie symptomów 

 Techniki i metody radzenia sobie ze stresem 

 Wpływ trudnych zachowań uczniów na syndrom wypalenia 

zawodowego 

 Metody i techniki radzenie sobie z „trudnym” uczniem  

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają wydruki prezentacji a także materiały wspomagające, 

w tym m.in. opis technik i metod radzenia sobie ze stresem, opis metod 

radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów 

Organizator Elżbieta Leśniowska, (42)6783378, krawietz@wp.pl 

 

412.  
Temat Obowiązki prawne nauczyciela 

Adresaci nauczyciele, pedagodzy, psychologowie wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji marzec 2014 r. 

Treści 

 Prawne aspekty pracy nauczyciela 

 Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli zgodnie 

z Kartą Nauczyciela, Ustawą o systemie oświaty, Kodeksem pracy, 

statutem szkoły 

 Dokumentowanie pracy zgodnie z wybranymi aktami prawa 

oświatowego, Ustawy o ochronie danych osobowych i innymi 

 Organizacja współpracy z instytucjami i osobami działającymi na 

rzecz ucznia i jego rodziny 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają spis najważniejszych aktów prawnych 

przydatnych w pracy nauczyciela, wydruki prezentacji 

Organizator Elżbieta Leśniowska, tel. 426783378, krawietz@wp.pl 
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413.  
Temat Warsztat pracy wychowawcy klasy 

Adresaci nauczyciele, pedagodzy, psychologowie wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji marzec 2014 r. 

Treści 

 Zadania wychowawcy klasy w świetle obowiązującego prawa 

 Praca z grupą 

 Klimat wychowawczy klasy 

 Współpraca z rodzicami 

 Dobre praktyki  

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają wydruki prezentacji a także materiały 

wspomagające  

Organizator Elżbieta Leśniowska, (42)6783378, krawietz@wp.pl 

 

414.  

Temat 
Wdrażanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zgodnie 

z rozporządzeniem z 30.04.2013 r. 

Adresaci nauczyciele, pedagodzy, psychologowie wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji marzec 2014 r. 

Treści 

 Planowanie i organizacja pomocy na rzecz wymagającego pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i jego rodziny 

 Dokumentowanie pracy zgodnie z prawem oświatowym, Ustawą 

o ochronie danych osobowych i innymi aktami 

 Organizacja współpracy z instytucjami i osobami działającymi na 

rzecz ucznia i jego rodziny 

 Dobre praktyki 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają wydruki prezentacji a także materiały 

wspomagające 

Organizator Elżbieta Leśniowska, (42)6783378, krawietz@wp.pl 

 

415.  

Temat 
Praca z uczniem wymagającym pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

Adresaci nauczyciele, pedagodzy, psychologowie wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. 

Treści 

 Diagnoza 

 Formy pomocy  

 Współpraca z rodzicami 

 Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

świetlicami środowiskowymi i innymi instytucjami 

 Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają wydruki prezentacji, spis instytucji wspierających 

szkołę w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej a także 

materiały wspomagające 

Organizator Elżbieta Leśniowska, (42)6783378, krawietz@wp.pl 
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416.  
Temat Praca z dzieckiem i rodziną w sytuacji kryzysowej 

Adresaci nauczyciele, pedagodzy, psychologowie wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji styczeń 2014 r. 

Treści 

 Sytuacje kryzysowe – diagnoza  

 Planowanie i realizacja pracy na rzecz dziecka i rodziny w sytuacji 

kryzysowej 

 Współpraca z rodzicami 

 Współpraca szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

świetlicami środowiskowymi, i innymi instytucjami 

 Dokumentowanie pracy szkoły na rzecz dziecka i rodziny w sytuacji 

kryzysowej 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają wydruki prezentacji, spis instytucji wspierających 

szkołę w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej a także 

materiały wspomagające  

Organizator Elżbieta Leśniowska, (42)6783378, krawietz@wp.pl 

 

417.  
Temat Profilaktyka zachowań ryzykownych 

Adresaci nauczyciele, pedagodzy, psychologowie wszystkich typów szkół 

Rodzaj formy konsultacja grupowa 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji luty 2013 r. 

Treści 

 Zachowania ryzykowne – diagnozowanie, czynniki chroniące, 

czynniki ryzyka  

 Współpraca z rodzicami dzieci prezentujących zachowania 

ryzykowne 

 Współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, 

świetlicami środowiskowymi, i innymi instytucjami 

 Dokumentowanie działań szkoły 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymają wydruki prezentacji, spis instytucji wspierających 

szkołę w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej a także 

materiały wspomagające  

Organizator Elżbieta Leśniowska, (42)6783378, krawietz@wp.pl 

 

418.  

Temat 
Wspomaganie umiejętności wychowawczych pedagogów 

i psychologów szkolnych 

Adresaci pedagodzy, psycholodzy 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 35 (2 – 3 godz. jedno spotkanie) 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Jak zachęcać rodziców do współpracy 

 Elementy terapeutyczne w pracy pedagoga 

 Kształtowanie kompetencji miękkich w pracy wychowawczej 

Informacje dodatkowe 
Konsultacje grupowe prowadzone będą we współpracy ze specjalistami 

z Uniwersytetu Łódzkiego, poradni psychologiczno-pedagogicznych 

Organizator Joanna Gruszczyńska, (42)6783378, gruszka.j@op.pl 
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419.  

Temat Profilaktyka zachowań ryzykownych – Wchodzę w dorosłość 

Adresaci pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele 

Rodzaj formy kurs  

Liczba godzin 6 x 5godz. – 30 godz. 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – marzec 2014 r. 

Treści 

Spotkania edukacyjne – analiza i sposób prowadzenia zajęć na tematy: 

 Miłość seks i …? - czyli rzecz o roli rodziców i dorosłych w życiu 

nastolatków 

 Miłość czy to łatwo powiedzieć? – czyli cała prawda o miłości  

 Moje chciejstwa czy moje potrzeby? – czyli jak zaspokajać potrzeby, 

by nie zrobić sobie krzywdy 

 Żeby uniform nie uwierał – czyli rzecz o rolach społecznych 

 Zadbaj o siebie – czyli co to jest poczucie własnej wartości i jak o nie 

dbać 

 Co muszę, co mogę, co chcę – czyli prawo w naszym życiu 

Informacje dodatkowe 

Po szkoleniu zostaną przeprowadzone zajęcia pokazowe w 3 wybranych 

szkołach i poddane ewaluacji. Scenariusze zostaną opublikowane (do 

wykorzystania w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy) 

Organizator Joanna Gruszczyńska, (42)6783378, gruszka.j@op.pl 

 

420.  

Temat Wspieranie kondycji psychicznej nauczycieli 

Adresaci pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele 

Rodzaj formy kurs metodyczny 

Liczba godzin 25 

Planowany termin realizacji listopad – grudzień 2013 r. 

Treści 

 Rozpoznawanie i kierowanie emocjami 

 Konstruktywne radzenie sobie ze stresem 

 Efektywna komunikacja z osobami o zaburzonej samoocenie 

 Asertywne rozwiązywanie problemów 

 Efektywne strategie działania w sytuacjach trudnych 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.  

Istnieje możliwość realizacji kolejnych edycji 

Organizator Joanna Gruszczyńska, (42)6783378, gruszka.j@op.pl 

 

421.  

Temat Stosowanie zachowań asertywnych w pracy nauczyciela 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Rodzaj formy trening umiejętności 

Liczba godzin 15 

Planowany termin realizacji marzec – kwiecień 2013 r. 

Treści 

 Filozofia asertywności 

 Asertywne postawy życiowe 

 Obszary asertywności 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające  

Organizator Joanna Gruszczyńska, 426783378, gruszka.j@op.pl 
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422.  

Temat Art. Drao – teatr edukacyjny w profilaktyce 

Adresaci 
pedagodzy, nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 

liczba uczestników 15 osób 

Rodzaj formy kurs doskonalący 

Liczba godzin 40 

Planowany termin realizacji  wrzesień – grudzień 2013 r. 

Treści 

 Budowa warsztatu dramowego 

 Techniki dramy, zasady tworzenia, sposoby i obszary wykorzystania 

technik dramowych 

 Zasady tworzenia kart ról i stymulatorów  

 Rola osoby prowadzącej warsztat dramowy  

 Budowanie scenariusza dramowego wokół tematów bliskich uczniom 

 Przygotowanie spektaklu interaktywnego w oparciu o scenariusz 

przygotowany przez uczniów 

 Idea i filozofia pracy, struktury spektaklu i warsztatów, głównych 

strategii pracy metodą Teatru Interaktywnego, możliwości łączenia 

elementów Teatru Interaktywnego z innymi działaniami na rzecz 

edukacji kulturalnej 

Informacje dodatkowe Kurs częściowo dofinansowany, koszt udziału 350 zł 

Organizator 
Hanna Jastrzębska-Gzella, hjgzella@wckp.lodz.pl 

Współpraca: Stowarzyszenie Obszary Kultury 

 

423.  

Temat Drama II stopnia 

Adresaci nauczyciele, pedagodzy – absolwenci I stopnia dramy 

Rodzaj formy kurs doskonalący 

Liczba godzin 40 

Planowany termin realizacji styczeń – marzec 2014 r. 

Treści 

Kurs pozwoli uczestnikom na: 

 poszerzenie wiedzy na temat technik i strategii dramowych oraz 

umożliwi kształtowanie umiejętności konstruowania autorskich 

scenariuszy dramowych w różnorodnych obszarach tematycznych 

(edukacja, wychowanie, teatr, terapia),  

 poznanie metodyki pracy z wykorzystaniem teatru edukacyjnego, 

w którym młodzi ludzie są „ekspertami w zakresie samych siebie 

i swojego życia”  

Informacje dodatkowe Kurs płatny 350 zł 

Organizator Hanna Jastrzębska-Gzella, hjgzella@wckp.lodz.pl 

 

424.  

Temat Łódzka Akademia Dramy i dramowe doŁADowanie 

Adresaci nauczyciele wszystkich poziomów edukacji, psycholodzy, pedagodzy 

Rodzaj formy konferencja z elementami warsztatów 

Liczba godzin 3 

Planowany termin realizacji wrzesień 2013 r. 

Treści 

 Prezentacja metody dramy jako narzędzia wspomagającego proces 

edukacji, wychowania, profilaktyki i terapii 

 Dramowe zajęcia pozaszkolne –propozycja ŁAD-u  

Informacje dodatkowe Udział na podstawie Kart zgłoszeń 

Organizator Hanna Jastrzębska-Gzella, hjgzella@wckp.lodz.pl 
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425.  

Temat Dramaterapia 

Adresaci psycholodzy, pedagodzy, socjoterapeuci, psychoterapeuci 

Rodzaj formy kurs doskonalący 

Liczba godzin 40 

Planowany termin realizacji  listopad 2013 r. – marzec 2014 r. 

Treści 

 Różnorodne gry i zabawy, elementy sztuki, muzyki i tańca 

 Tworzenie opowiadań opierając się na powszechnie znanych baśniach 

i wymyślonych historiach 

 Odgrywanie ról i improwizacja 

 Prezentacja autorskiej metody opartej na elementach teatru obrzędu 

Informacje dodatkowe 

Zajęcia prowadzić będą specjaliści dramaterapii Dagna Ślepowrońska, 

Anna Szymańska, Hanna Gzella. Maksymalna liczba uczestników – 15 

osób. Kurs płatny 500zł 

Organizator Hanna Jastrzębska-Gzella, hjgzella@wckp.lodz.pl 

 

426.  

Temat ,,Drzwi do bajki” – bajkoterapia w pracy pedagogicznej  

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 30  

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. 

Treści 

 Metoda Bajkoterapii 

 Rola bajki w rozwoju dziecka 

 Źródła dziecięcych lęków 

 Terapia i edukacja przez baśnie i bajki 

 Rodzaje bajek 

 Układanie bajek terapeutycznych 

 Praca z pacynką  

Informacje dodatkowe Koszt udziału w warsztatach 5 zł za godzinę 

Organizator Hanna Jastrzębska-Gzella, hjgzella@wckp.lodz.pl 

 

427.  

Temat Animacja przedmiotu, techniki lalkowe 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 8 

Planowany termin realizacji grudzień 2013 r. 

Treści 

 Techniki lalkowe (pacynka, kukła, mapety, lalki żyworękie)  

 Projekty samodzielnie wymyślonych postaci  

 Pokaz etiud przygotowanych z wykorzystaniem stworzonych postaci 

Informacje dodatkowe Koszt udziału w warsztatach 50 zł 

Organizator Hanna Jastrzębska-Gzella, hjgzella@wckp.lodz.pl 

 

428.  

Temat Tańce w kręgu 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji marzec – kwiecień 2014 r. 

Treści  Tańce ludowe, etniczne pochodzące z różnych stron świata  
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i z różnych kultur tańczone głównie w kręgu 

 Symbolika kręgu 

Informacje dodatkowe Koszt udział w warsztatach 20zł 

Organizator Hanna Jastrzębska-Gzella, hjgzella@wckp.lodz.pl 

 

429.  

Temat Warsztaty tańców barokowych 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 

Treści 

 Historia i kultura epoki baroku w obrębie tematu 

 Tańce barokowe łączące w sobie elementy pedagogiki zabawy 

(dramy), kinezjologii edukacyjnej i klanzy 

 Nauka 5-8 autentycznych tańców 

Informacje dodatkowe 

Prowadzący: Izabela Klebańska – autorka scenariuszy programów 

telewizyjnych dla dzieci i młodzieży takich jak „Tut turu” i „Miganki” 

czy „Piosenkarnia”, emitowanych przez Program 1 TVP. 

Współpracowała również z programami: „5,10,15” i „Domowe 

przedszkole”. Autorka tekstów piosenek dla dzieci. Część z nich ukazała 

się na kasetach audio: „Kocham rap”, „Nogi Angeli” i „Śpiewaj” 

Koszt udziału w warsztatach 70 zł 

Organizator Hanna Jastrzębska-Gzella, hjgzella@wckp.lodz.pl 

 

430.  

Temat 
,,Pęknięte lustro” - oswoić ADHD (praca z dzieckiem w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym) 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy warsztaty 

Liczba godzin 10 

Planowany termin realizacji grudzień 2013 r. 

Treści 
Opracowanie i realizacja planu działań wspierających dla dziecka 

z ADHD 

Informacje dodatkowe 
Prowadzący: Joanna Miller nauczyciel wspierający. 

Koszt udziału w warsztatach wynosi 5 zł za godzinę 

Organizator Hanna Jastrzębska-Gzella, hjgzella@wckp.lodz.pl 

 

431.  

Temat 
Przyjaciele Zippiego – przygotowanie nauczycieli do realizacji 

międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego dla 

dzieci w wieku 5-8 lat 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy warsztaty, konsultacje grupowe, konferencja  

Liczba godzin 20  

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. 

Treści 

Program Przyjaciele Zippiego kształtuje i rozwija umiejętności 

psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia 

sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności 

w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie 

koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy 

trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych 

dzieci. Program Przyjaciele Zippiego ma na celu promocję zdrowia 
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psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój 

ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających dobre 

funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie 

z problemami i trudnościami. Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych 

w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół 

podstawowych, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały 

edukacyjne 

Informacje dodatkowe Koszt udziału wraz z materiałami edukacyjnymi 500zł 

Organizator 

 

Hanna Jastrzębska-Gzella, hjgzella@wckp.lodz.pl 

Współorganizator: Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego 

 

432.  

Temat Poduchy – praca z lękiem 

Adresaci nauczyciele i pedagodzy 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji styczeń 2014 r. 

Treści 

Warsztaty Po DUCHY (ruch, muzyka, plastyka, drama, metody 

terapeutyczne itp.) dotyczą lęku. Sprzyjają „przepracowaniu” trudnych 

sytuacji (związanych z lękiem, strachem), znalezieniu sposobów radzenia 
z nimi. Uczą komunikacji, koncentracji, bycia w grupie, uaktywnienia 

wyobraźni, kreatywności, poczucia własnej wartości z wykorzystaniem 

ekspresji plastycznej, ruchowej, słownej, muzycznej, wokalnej 

Informacje dodatkowe 

Prowadzący: Monika Tomczyk – pedagog specjalny, terapeutka, 

aktorka, instruktorka improwizacji ruchu i symboliki ciała, absolwentka 

reżyserii teatru dzieci i młodzieży PWST. Koszt udziału w warsztatach 60 zł  

Organizator Hanna Jastrzębska-Gzella, hjgzella@wckp.lodz.pl 

 

433.  

Temat Coaching pedagogiczny część I 

Adresaci nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 20  

Planowany termin realizacji luty 2014 r. 

Treści 

Warsztat dla nauczycieli, którzy chcą: 

 nauczyć się aktywnie i świadomie słuchać, 

 poznać skuteczne metody rozwijania mocnych stron ucznia, 

 poznać moc pozytywnych pytań, 

 znaleźć nowe metody wspierania ucznia w integracji z grupą, 

 podnieść jakość relacji z uczniami.  

Podczas warsztatów poruszane będą następujące zagadnienia: 

 jak pomóc dziecku wykorzystać jego potencjał, 

 jak sprawić, aby uczeń wziął odpowiedzialność za swoje czyny, 

 jak pracować nad pozytywną samooceną uczniów w grupie, 

 jak być skutecznym w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia 

rozmów coachingowych, które pomogą w nawiązaniu, utrzymaniu 

i rozwijaniu dobrych relacji z uczniami. Dzięki nabytym umiejętnościom 

nauczą się wpływać na zachowanie uczniów, ich rozwój intelektualny 

oraz społeczny 

Informacje dodatkowe Koszt udziału 90 zł 

Organizator 
Barbara Kędzia psycholog, coach, specjalizuje się w pracy z dzieckiem 

z ADHD. Współorganizator: Stowarzyszenie Atena 



 

 

 

146 

 

434.  

Temat Coaching indywidualny oraz rozwój własny część II 

Adresaci nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 20  

Planowany termin realizacji kwiecień 2014 r. 

Treści 

Warsztat dla nauczycieli, którzy: 

 w swojej pracy sprawdzili możliwości podejścia coachingowego do 

uczniów, 

 chcą poznać skuteczne metody pracy na zasobach ucznia, 

 chcą poznać moc otwartych pytań, 

 znaleźć nowe metody wspierania ucznia w jego rozwoju, 

 poznać zasady skutecznej komunikacji w pracy z dzieckiem 

w oparciu o wzajemny szacunek, 

 chcą wykorzystywać coaching jako metodę w osiąganiu własnych 

celów życiowych. 

Podczas warsztatów poruszane będą następujące zagadnienia: 

 jak pomóc dziecku wykorzystać jego potencjał – omówienie 

doświadczeń, 

 jak sprawić, aby uczeń wziął odpowiedzialność za swoje czyny – 

studium przypadków, 

 jak podnieść poczucie własnej wartości ucznia, 

 osobiste koło równowagi życiowej, 

 wsparcie w realizacji własnych celów rozwojowych. 

Warsztat jest kontynuacją pierwszej części. Celem warsztatu jest nabycie 

umiejętności pracy w systemie coachingu, do codziennego 

wykorzystywania w pracy indywidualnej z uczniem i w środowisku 

pracy 

Informacje dodatkowe Koszt udziału 90 zł 

Organizator 

Barbara Kędzia psycholog, coach, specjalizuje się w pracy z dzieckiem 

z ADHD 

Współorganizator: Stowarzyszenie Atena 

 

435.  

Temat Doskonalenie warsztatu pracy pedagoga i psychologa szkolnego 

Adresaci pedagodzy, psycholodzy 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 

Liczba godzin 25 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – maj 2014 r. 

Treści 

 Diagnozowanie i planowanie pracy wychowawczej 

 Dokumentowanie działań z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

 Współpraca z rodzicami i wychowawcami klas 

 Analiza przypadków zgłoszonych przez pedagogów i psychologów 

szkolnych 

Informacje dodatkowe 
Spotkania będą odbywać się zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami 

pedagogów i psychologów 

Organizator Jolanta Kałużna, (42)6783378, jkaluzna@wckp.lodz.pl 
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436.  

Temat Forum wymiany doświadczeń pedagogów i psychologów szkolnych 

Adresaci pedagodzy, psycholodzy 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Liczba godzin 35 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. – kwiecień 2014 r. 

Treści 

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 

z uczniem z: ADHD, FAS, depresją, autyzmem, zespołem Aspergera, 

dysleksją, zaburzeniami słuchu, zaburzeniami przetwarzania 

sensorycznego oraz uczniem uzależnionym i uczniem wybitnie zdolnym 

Informacje dodatkowe 

Konsultacje grupowe prowadzone będą we współpracy ze specjalistami 

z Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacji „Jaś 

i Małgosia”, poradni psychologiczno-pedagogicznych 

Organizator Jolanta Kałużna, (42)6783378, jkaluzna@wckp.lodz.pl 

 

437.  

Temat Genogram i ekomapa 

Adresaci pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 5 

Planowany termin realizacji listopad 2013 r. 

Treści 
 Genogram i ekomapa – narzędzia poznania środowiska ucznia 

 Sposoby zbierania informacji i możliwości zapisu graficznego 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają wydruki prezentacji oraz materiały wspomagające. 

Istnieje możliwość realizacji kolejnych edycji 

Organizator Jolanta Kałużna, (42)6783378, jkaluzna@wckp.lodz.pl 

 

438.  

Temat Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

Adresaci pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 4 

Planowany termin realizacji marzec 2014 r. 

Treści 

 Charakterystyka ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjno-

wychowawczych 

 Możliwości oddziaływania oraz przykładowe formy pracy z uczniem 

o specjalnych potrzebach  

 Dobre praktyki 

Informacje dodatkowe 

Konferencja zostanie zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem 

Medycznym, Uniwersytetem Łódzkim, Fundacją „Jaś i Małgosia”, 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 

Organizator Jolanta Kałużna, (42)6783378, jkaluzna@wckp.lodz.pl 

 

439.  

Temat Trening wrażliwości i uważności na drugiego człowieka 

Adresaci pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji październik – listopad 2013 r. 

Treści 

 Potrzeby, pragnienia, samoświadomość 

 Granice psychologiczne człowieka 

 Nawykowe wzorce myślenia, zachowania i odczuwania, a sygnały 
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płynące z ciała 

 Indywidualne wzorce reagowania w sytuacjach interpersonalnych 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.  

Istnieje możliwość realizacji kolejnych edycji 

Organizator Jolanta Kałużna, (42)6783378, jkaluzna@wckp.lodz.pl 

 

440.  

Temat Jak skutecznie zarządzać emocjami 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 16 

Planowany termin realizacji październik 2013 r. 

Treści 

 Mechanizmy powstawania emocji i język emocji 

 Wpływ emocji na poziom skuteczności i satysfakcji w pracy 

 Kompetencje emocjonalne 

 Kroki pracy wewnętrznej nad emocjami 

 Techniki ułatwiające dokonanie zmiany uczuć i emocji 

Informacje dodatkowe Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające 

Organizator Jolanta Kałużna, (42)6783378, jkaluzna@wckp.lodz.pl 

 

441.  

Temat Efektywna komunikacja w szkole 

Adresaci pedagodzy, psycholodzy, zainteresowani nauczyciele 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji grudzień 2013 r. – luty 2014 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. 

Istnieje możliwość realizacji kolejnych edycji 

Organizator Jolanta Kałużna, (42)6783378, jkaluzna@wckp.lodz.pl 

 

442.  

Temat Zarządzanie poziomem własnego stresu 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Rodzaj formy warsztaty  

Liczba godzin 20 

Planowany termin realizacji marzec – kwiecień 2014 r. 

Treści 

 Stres w życiu człowieka - eustres, dystres 

 Kontrola nad reakcjami fizjologicznymi, otoczeniem, nastawieniem, 

czasem 

 Style, strategie i techniki radzenia sobie ze stresem 

Informacje dodatkowe 
Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające. 

Istnieje możliwość realizacji kolejnych edycji 

Organizator Jolanta Kałużna, (42)6783378, jkaluzna@wckp.lodz.pl 
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BADANIA RYNKU PRACY 
 

443.  

Temat 
Baza danych MS Access - narzędzie łatwego zbierania 

i magazynowania danych w praktycznych zastosowaniach. 

Adresaci 

nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy administracji szkolnej oraz inne 

osoby z obszaru edukacji zainteresowane poszerzeniem wiedzy 

o możliwości programu MS Access dla potrzeb zwiększenia sprawności 

i efektywności gromadzenia oraz przetwarzania informacji.  

Wymagania wstępne:  

 podstawowe wiadomości o pracy z komputerem,  

 umiejętność pracy w środowisku Windows – zagadnienia 

podstawowe 

Rodzaj formy warsztaty metodyczne 

Liczba godzin 16 

Planowany termin realizacji I kwartał 2014 r. 

Treści 

 Wprowadzenie do Baz Danych (rodzaje, obiekty) 

 Tabele (funkcje, tworzenie i obsługa) 

 Relacje pomiędzy tabelami  

 Formularze (tworzenie, rodzaje formantów) 

 Kwerendy i raporty (projektowanie, rodzaje) 

 Struktura baz w elektronicznej bibliotece zasobów informacyjnych 

ORPdE 

 Formularze baz – funkcje, obsługa, zapoznanie z projektem 

 Zestawienia bazy danych o rynku pracy na bazie internetowych 

ogłoszeń o pracę – przykłady wykorzystania 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy otrzymują: 

 skrypt do zajęć w formie elektronicznej (plik PDF),  

 zestawy plików ćwiczeniowych, na których będą wykonywane 

zadania, 

 zaświadczenie; 

ukształtują umiejętności: 

 korzystania z programu Microsoft Access, 

 tworzenia tabel, kwerend i raportów niezależnie od stopnia złożoności 

bazy danych,  

 gromadzenia i wykorzystania informacji z wielu źródeł, 

 korzystania z informacji zawartych w bazach elektronicznej biblioteki 

zasobów informacyjnych ORPdE za pomocą formularzy, 

 uzyskiwania „odpowiedzi” od bazy danych na szczegółowe, 

zindywidualizowane pytania za pomocą kwerend 

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

współpraca: Elżbieta Ciepucha 
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KURSY KWALIFIKACYJNE I STUDIA PODYPLOMOWE 
 

 

1. Kurs kwalifikacyjny Organizacja i zarządzanie oświatą 

Liczba godzin: 280 

Planowany koszt udziału: 1700 zł 

2. Kurs kwalifikacyjny z zakresu Terapii pedagogicznej 

Liczba godzin: 270 

Planowany koszt udziału: 1700 zł 

3. Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli 

Liczba godzin: 270 

Planowany koszt udziału: 1600 zł 

4. Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

Liczba godzin: 150 

Planowany koszt udziału: 850 zł 

5. Kurs kwalifikacyjny Kwalifikacje E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 

Liczba godzin: 650 

Planowany koszt udziału: kurs bezpłatny 

Kurs dla osób, które ukończyły 18 lat 

 

 

6. Studia podyplomowe Informatyka i technologie informacyjne dla nauczycieli 

Liczba godzin: 350 + 60 godz. praktyk w szkole 

Planowany koszt udziału: 3400 zł  

Studia są organizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności 

w Łodzi 
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