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Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele 
Szkół i Placówek Oświatowych we Wrocławiu

Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem o formach  
doskonalenia WCDN, który po raz kolejny oddajemy  
w Państwa ręce wyłącznie w postaci elektronicznej. W roku szkol-
nym 2017/2018 proponujemy warsztaty, kursy doskonalące,  
konferencje, seminaria i konsultacje, które przygotowaliśmy  
po analizie wyników diagnozy dotyczącej Państwa oczekiwań.  
  Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń przybliżających  
formy i metody pracy z  uczniem w różnych typach szkół  
i placówek, podstawę programową obowiązującą od 2017 roku, 
pracę z uczniem o specjalnych potrzebach, diagnozowanie, 
ewaluację, edukację zawodową, awans zawodowy, sprzyjają-
cych rozwojowi osobistemu nauczyciela i ułatwiających zarzą-
dzanie placówką. Wśród proponowanych przez nas szkoleń są 
również formy bezpłatne. 
   W roku szkolnym 2017/2018 szczególny nacisk kładziemy  
na formy doskonalenia dotyczące wdrażania nowej podstawy 
programowej. Po raz kolejny proponujemy szkolenia w ramach 
Wrocławskiej strategii na rzecz poprawy efektywności kształce-
nia w zakresie matematyki 2015–2018. Oferujemy również cykl 
szkoleń poświęconych efektywności pracy i formy doskonale-
nia związane z realizowaną od 2016 roku Wrocławską strategią 
humanistyczną „Słowa są ważne”. 
   Na naszej stronie internetowej – www.wcdn.wroc.pl – czekają 
na Państwa aktualizowane co dwa miesiące propozycje szko-
leń oraz informacje o trybie składania zgłoszeń i zasadach  
odpłatności za formy doskonalenia zawodowego. Stosowne 
druki i pełną ofertę szkoleń znaleźć można w zakładce Infor-
mator.
   Zachęcamy do spotkań z naszymi doradcami metodyczny-
mi i konsultantami, którzy w ramach bezpłatnych konsultacji 
indywidualnych oraz sieci współpracy nauczycieli i  dyrek-
torów szkół i placówek oświatowych oferują Państwu pomoc  
i wsparcie w zakresie dydaktyki, wychowania i innych spraw 
związanych z funkcjonowaniem placówek. Jesteśmy otwar-
ci na Państwa oczekiwania i sugestie, służymy swoją wiedzą  
i doświadczeniem. Zapraszamy.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor i Pracownicy
Wrocławskiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli

ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław, tel: +48 71 798 68 80
fax: +48 71 796 45 60
poczta@wcdn.wroc.pl 

Nr rachunku bankowego: 89 1020 5226 0000 6202 0416 6856
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Jak pozyskać rodziców do współpracy? Mój indywidualny model współpracy z rodzicami - TSZ3 / 112

XV. Awans zawodowy / 114
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Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów pracujących w szkołach i placówkach oświatowych - BRA7 / 127
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Umiejętności coachingowe przydatne w pracy wychowawcy - MPE8 / 132
Spotkania metodyczne nauczycieli chemii - MPE9 / 132
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Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki - WSZ10 / 134
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Dołącz do eTwinningu - KWO5 / 134
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XVIII. Rady pedagogiczne / 138
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O danych osobowych w szkole / 139
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Ocena pracy nauczyciela / 140
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Wnioski z diagnoz WCDN a efektywność kształcenia z przedmiotów humanistycznych / 140
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Konferencje otwarcia

Język polski  
– szkoły podstawowe,  
szkoły ponadpodstawowe
„Ossolineum jeszcze bliżej nauczyciela  
i ucznia”. Oswajanie nowości programowych 
z języka polskiego
Termin: 19 września 2017, godz. 15.00 
Miejsce: Zakład Narodowy im. Ossolińskich,  
ul. Szewska 37, refektarz
Kierownik formy: Bożena Święch
Osoby prowadzące: Bożena Święch, 
Agata Wodzińska 

Język angielski  
– szkoły podstawowe
Egzamin ósmoklasisty – język angielski
Termin: pierwszy tydzień października 2017 
Miejsce: Zespół Szkół nr 19, ul. Spółdzielcza 2a
Kierownik formy: Maria Pająk
Osoby prowadzące: Maria Pająk 

Język niemiecki 
– szkoły podstawowe,  
szkoły ponadpodstawowe
Egzaminy po nowemu – konferencja otwarcia  
dla germanistów
Termin: koniec września 2017 
Miejsce: Wrocławskie Centrum Doskonalenia  
Nauczycieli, ul. Swobodna 73a
Kierownik formy: Anna Abramczyk
Osoby prowadzące: Anna Abramczyk 
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               Wychowanie przedszkolne  
                        i edukacja wczesnoszkolna / 38

Edukacja humanistyczna / 50 

Edukacja informatyczna / 64 

Edukacja matematyczna i przyrodnicza /70

Edukacja artystyczna i kulturalna / 74

Edukacja zawodowa / 78

Wychowanie fizyczne  / 82

Praca z uczniami o różnych potencjałach / 90

Wychowanie / 96

Rozwój osobisty nauczyciela / 104

Awans zawodowy / 114

Szkoła w mieście  / 118

Formy nieodpłatne  / 122
 

Rady pedagogiczne / 138

Indeks wg nazwisk kierowników form / 150

Zgłoszenia na szkolenia i zasady odpłatności / 168

Historia i społeczeństwo  
– szkoły podstawowe,  
szkoły ponadpodstawowe
Historia i wiedza o społeczeństwie w zreformowanej 
szkole
Termin: 19 września 2017, godz. 15.00 
Miejsce: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli, ul. Swobodna 73a
Kierownik formy: Ewa Skrzywanek
Osoby prowadzące: Ewa Skrzywanek, Bartosz Kicki 

Język polski, plastyka, muzyka, 
wiedza o kulturze, etyka, filozo-
fia – przedszkola, szkoły podsta-
wowe, szkoły ponadpodstawowe

Przeciw obojętności, ignorancji... – konferencja 
otwarcia dla nauczycieli i wychowawców pragną-
cych popularyzować kulturę Wrocławia
Termin: 13 września 2017, godz. 14.00 
Miejsce: Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszew-
skiego, pl. Wolności 7a
Kierownik formy: Krzysztof Popiel
Osoby prowadzące: Katarzyna Kuczyńska, Elżbieta 
Kazańska, Ewa Obara-Grączewska, Krzysztof Popiel

Matematyka  
– szkoły podstawowe,  
oddziały gimnazjalne
Nowa podstawa programowa z matematyki i inne 
zmiany w oświacie
Miejsce i termin: Miejsce i termin zostaną podane 
w osobnym komunikacie. 
Kierownik formy: Jolanta Lazar
Osoby prowadzące: Jolanta Lazar 

Przyroda  
– szkoły podstawowe
Lekcje przyrody – ciekawie i zgodnie z podstawą 
programową
Termin: 3 października 2017, godz. 15.30-17.00 
Miejsce: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli, ul. Swobodna 73a
Kierownik formy: Anna Solska
Osoby prowadzące: Anna Solska 

Chemia  
– szkoły podstawowe,  
szkoły ponadpodstawowe
Konferencja otwarcia
Termin: 26 września 2017, godz. 15.30
Miejsce zostanie podane w osobnym komunikacie.
Kierownik formy: Maria Perłowska
Osoby prowadzące: Maria Perłowska i zaproszeni 
goście 

Geografia 
– szkoły podstawowe, 
szkoły ponadpodstawowe
Nauczanie geografii po reformie 
Termin: 27 września 2017, godz. 15.30 
Miejsce: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli, ul. Swobodna 73a
Kierownik formy: Hanna Staniów
Osoby prowadzące: Hanna Staniów 

Informatyka  
– szkoły podstawowe,  
szkoły ponadpodstawowe

Wyzwania w nauczaniu informatyki według no-
wej podstawy programowej
Termin: 12 września 2017, godz. 15.00
Miejsce: Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka 29-33
Kierownik formy: Wiktor Szanin
Osoby prowadzące: Izabela Przepiórkiewicz, To-
masz Jarosz, Wiktor Szanin 

Wychowanie fizyczne  
– szkoły podstawowe

Zmiany w wychowaniu fizycznym  
– II etap edukacyjny
Termin: 28 września 2017
Miejsce i godzina rozpoczęcia zostaną podane 
w osobnym komunikacie.
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Kierownik formy: Urszula Białek
Osoby prowadzące: Urszula Białek,  
Joanna Wolfart-Piech 
Wychowanie fizyczne – szkoły ponadpodstawowe
Zmiany w wychowaniu fizycznym – III etap edukacyjny
Termin: 28 września 2017
Miejsce i godzina rozpoczęcia zostaną podane 
w osobnym komunikacie.
Kierownik formy: Joanna Wolfart-Piech
Osoby prowadzące: Joanna Wolfart-Piech 

Biblioteka szkolna 
– szkoły podstawowe,  
szkoły ponadpodstawowe:  
i inne placówki
Biblioteka szkolna w reformie edukacji
Termin: 28 września 2017
Miejsce i godzina rozpoczęcia zostaną podane 
w osobnym komunikacie.
Kierownik formy: Lidia Zyga
Osoby prowadzące: Lidia Zyga, zaproszeni goście 

Świetlice szkolne 
– szkoły podstawowe

Konferencja otwarcia roku 2017/2018
Termin: 13 września 2017, godz. 16.30-19.00 
Miejsce: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli, ul. Swobodna 73a
Kierownik formy: Danuta Gromek
Osoby prowadzące: Danuta Gromek 

Międzyprzedmiotowe 
– szkoły ponadpodstawowe  
i inne placówki

Konferencja inauguracyjna dla dyrektorów  
– rok szkolny 2017/2018
Termin: 11 września 2017, godz. 12.30 
Miejsce: Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka 29-33
Kierownik formy: Krzysztof Nowak
Osoby prowadzące: Zespół Pracowni Wspierania 
Kadry Kierowniczej 

Międzyprzedmiotowe  
– przedszkola,  
szkoły podstawowe

Konferencja inauguracyjna dla dyrektorów – rok 
szkolny 2017/2018
Termin: 11 września 2017, godz. 10.00 
Miejsce: Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka 29-33
Kierownik formy: Krzysztof Nowak
Osoby prowadzące: Zespół Pracowni Wspierania 
Kadry Kierowniczej 

Międzyprzedmiotowe  
– przedszkola,  
szkoły podstawowe,  
szkoły ponadpodstawowe 

Pięć lat Szkoły w mieście
Termin i godzina rozpoczęcie zostaną podane  
w osobnym komunikacie
Miejsce: Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu,  
ul. Traugutta 111-113
Kierownik formy: Barbara Biernat
Osoby prowadzące: Barbara Biernat 
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Korespondencja urzędowa

Kod formy: BBE1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 4
Cel: doskonalenie umiejętności redagowania pism 
i e-maili 
Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, szkół 
i placówek oświatowych 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb
Odpłatność: 48 zł
E-mail: b.bernacki@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 115
Kierownik formy: Bogdan Bernacki
Osoby prowadzące: Bogdan Bernacki

Kontrola zarządcza w szkole/placówce

Kod formy: ESO2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 6
Cel: zapoznanie dyrektorów i wicedyrektorów z założe-
niami kontroli zarządczej w szkole/placówce; tworzenie 
mapy ryzyka 
Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek 
Termin składania zgłoszeń: według potrzeb
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 72 zł
E-mail: e.sobala@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 213
Kierownik formy: Edyta Sobala
Osoby prowadzące: Edyta Sobala

Szkolenia 
dla dyrektorów 

i wicedyrektorów
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Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły

Kod formy: ESO3
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 4
Cel: doskonalenie umiejętności sprawowania nad-
zoru pedagogicznego w szkole/placówce 
Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placó-
wek 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 48 zł
E-mail: e.sobala@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 213
Kierownik formy: Edyta Sobala
Osoby prowadzące: Edyta Sobala

Bezpieczni w internecie

Kod formy: EWW2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 3
Cel: podniesienie kompetencji w zakresie diagnozo-
wania cyberprzestępczości, cyberprzemocy i profi-
laktyki uzależnień w sieci
Dla kogo: dyrektorzy szkół, nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 36 zł
E-mail: e.wolak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 208
Kierownik formy: Ewa Wolak
Osoby prowadzące: Ewa Wolak

Zarządzanie w pracy  
wicedyrektora szkoły/placówki

Kod formy: KNO1
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 24
Cel: doskonalenie umiejętności z zakresu zarządza-
nia szkołą lub placówką oświatową 
Dla kogo: wicedyrektorzy szkół i placówek 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 480 zł
E-mail: k.nowak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 211
Kierownik formy: Krzysztof Nowak
Osoby prowadzące: Konsultanci, dyrektorzy

Umiejętności coachingowe przydatne 
w pracy dyrektora

Kod formy: MPE1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: nabycie podstawowej wiedzy na temat coachin-
gu jako metody wsparcia 
Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: m.perlowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 209
Kierownik formy: Maria Perłowska
Osoby prowadzące: Maria Perłowska

Leadership jako inna koncepcja przywództwa 
edukacyjnego

Kod formy: MPE2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: zdobycie podstawowej wiedzy na temat leadershipu 
Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: m.perlowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 209
Kierownik formy: Maria Perłowska
Osoby prowadzące: Maria Perłowska

Ocena pracy dyrektora w kontekście zadań 
organu prowadzącego

Kod formy: MRO1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 3
Cel: nabywanie umiejętności organizacji pracy dyrekto-
ra w aspekcie przygotowania do oceny. 
Dla kogo: dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowych 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb
Odpłatność: 36 zł
E-mail: m.rogowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 213
Kierownik formy: Małgorzata Rogowska
Osoby prowadzące: Małgorzata Rogowska
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Rola dyrektora w przeciwdziałaniu  
zagrożeniom

Kod formy: MRO4
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 4
Cel: wspieranie dyrektorów w projektowaniu pro-
gramów profilaktycznych 
Dla kogo: dyrektorzy, wicedyrektorzy i koordynato-
rzy ds. działań profilaktycznych 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb
Odpłatność: 48 zł
E-mail: m.rogowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 213
Kierownik formy: Małgorzata Rogowska
Osoby prowadzące: Małgorzata Rogowska, Bogu-
miła Rawecka

Zakładanie organizacji pozarządowych  
dla wspierania realizacji zadań  
edukacyjnych w szkole

Kod formy: RMA5
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 8
Cel: zapoznanie z możliwościami tworzenia warun-
ków do zwiększenia efektywności realizacji zadań 
szkoły 
Dla kogo: dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowych i inni zainteresowani. 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 100 zł
E-mail: r.maniowska@wcdn.wroc.pl

Tel. 71 798 68 80 wew. 212
Kierownik formy: Renata Maniowska
Osoby prowadzące: specjaliści

Aplikowanie o środki zewnętrzne do jed-
nostek samorządowych i rządowych  
na wspomaganie zadań edukacyjnych 
szkolnych i pozaszkolnych

Kod formy: RMA6
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 8
Cel: zapoznanie z możliwościami pozyskiwania 
środków pozabudżetowych na realizację zadań 
z zakresu wychowania fizycznego, sportu szkolnego, 
turystyki i zdrowia. 
Dla kogo: dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowych i inni zainteresowani. 
Termin składania zgłoszeń: styczeń 2018
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: luty 2018
Odpłatność: 100 zł
E-mail: r.maniowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 212
Kierownik formy: Renata Maniowska
Osoby prowadzące: specjaliści

Prawo pracy w praktyce szkolnej

Kod formy: UHO1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 10
Cel: usystematyzowanie zagadnień związanych 
z uprawnieniami i obowiązkami dyrektora jako 
pracodawcy 
Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placó-

wek oświatowych 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 120 zł
E-mail: u.hojda@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 104
Kierownik formy: Urszula Hojda
Osoby prowadzące: Urszula Hojda

Kpa w szkole

Kod formy: UHO2
Rodzaj formy: seminarium
Liczba godzin: 5
Cel: poznanie podstawowych zasad postępowania admi-
nistracyjnego 
Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek 
oświatowych 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 60 zł
E-mail: u.hojda@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 104
Kierownik formy: Urszula Hojda
Osoby prowadzące: Urszula Hojda

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

Kod formy: UHO3
Rodzaj formy: seminarium
Liczba godzin: 5
Cel: poznanie uregulowań prawnych związanych z dys-
kryminacją i mobbingiem 
Dla kogo: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
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Odpłatność: 60 zł
E-mail: u.hojda@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 104
Kierownik formy: Urszula Hojda
Osoby prowadzące: Urszula Hojda

Zarządzenia dyrektora szkoły i uchwały 
rady pedagogicznej

Kod formy: UHO4
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 6
Cel: nabywanie umiejętności w zakresie tworzenia 
prawa wewnątrzszkolnego 
Dla kogo: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 72 zł
E-mail: u.hojda@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 104
Kierownik formy: Urszula Hojda
Osoby prowadzące: Urszula Hojda

Pogodne przywództwo w edukacji

Kod formy: WSZ3
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 8
Cel: upowszechnienie idei Stephena R. Coveya  
– „7 nawyków skutecznego działania”, projektu 
edukacyjnego „The Leader in Me”, pogodnego przy-
wództwa w edukacji na podstawie książki Bernarda 
Frugi ISRIKUZ – pogodne przywództwo oraz idei 
pozytywnego myślenia Alexandra Kjerulfa, chief 

happiness officer (główny oficer szczęścia) 
Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół  
i placówek oświatowych 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny
Odpłatność: 96 zł
E-mail: w.szanin@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 206
Kierownik formy: Wiktor Szanin
Osoby prowadzące: Wiktor Szanin

Awans zawodowy nauczyciela  
- zadania dyrektora

Kod formy: ACI1
Rodzaj formy: Seminarium
Liczba godzin: 6
Cel: Doskonalenie umiejętności dyrektora związa-
nych z nadawaniem nauczycielom stopni awansu 
zawodowego.
Dla kogo: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Termin składania zgłoszeń: według potrzeb
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb
Odpłatność: 72 zł
E-mail: a.cisowska@wcdn.wroc.pl
Tel.: 71 798 68 80 wew. 105
Kierownik formy: Alicja Cisowska
Osoby prowadzące: Alicja Cisowska
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Kursy 
kwalifikacyjne

Kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą

Kod formy: KNO2
Rodzaj formy: kurs kwalifikacyjny
Liczba godzin: 240
Cel: przygotowanie do pełnienia funkcji dyrektora szko-
ły/placówki 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 1740 zł
E-mail: k.nowak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 211
Kierownik formy: Krzysztof Nowak
Osoby prowadzące: dyrektorzy, konsultanci i specjaliści

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki  
nauczania języka angielskiego w okresie 
wczesnoszkolnym dla nauczycieli przedszkoli 
i nauczania początkowego

Kod formy: RMA1
Rodzaj formy: kurs kwalifikacyjny
Liczba godzin: 240
Cel: nabywanie kwalifikacji metodycznych do nauczania 
języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym 
Dla kogo: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wcze-
snoszkolnej. 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 1500 zł
E-mail: r.maniowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 212
Kierownik formy: Renata Maniowska
Osoby prowadzące: doradcy metodyczni, specjaliści
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Funkcja oceny szkolnej, zasady  
prawidłowego oceniania osiągnięć uczniów

Kod formy: AAB2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 4
Cel: zapoznanie z podstawami prawnymi oceniania 
oraz zasadami dostosowywania sposobu oceniana do 
dysfunkcji ucznia. Doskonalenie wiedzy o pułapkach 
oceniania, typowych błędach w ocenianiu oraz wypra-
cowanie zasad eliminujących te błędy. 
Dla kogo: nauczyciele wszystkich przedmiotów,  
z wyjątkiem artystycznych 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 48 zł
E-mail: a.abramczyk@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Anna Abramczyk
Osoby prowadzące: Anna Abramczyk

Diagnozowanie osiągnięć szkolnych ucznia

Kod formy: JKO1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 10
Cel: nabywanie umiejętności konstruowania diagnoz 
edukacyjnych i wykorzystywania ich wyników do pla-
nowania pracy z uczniami. 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 120 zł
E-mail: j.kowalewska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 115
Kierownik formy: Jadwiga Kowalewska
Osoby prowadzące: Jadwiga Kowalewska

Diagnozowanie
i ewaluacja
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Kalkulator EWD 100 i jego zastosowania

Kod formy: JWA1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 16
Cel: doskonalenie kompetencji w zakresie ewaluacji 
osiągnięć szkolnych uczniów 
Dla kogo: nauczyciele oddziałów gimnazjalnych
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 192 zł
E-mail: j.wachowicz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 201
Kierownik formy: Jerzy Wachowicz
Osoby prowadzące: Jerzy Wachowicz

Diagnozy przedmiotowe – obsługa narzę-
dzia do wprowadzania danych oraz analiza  
wyników

Kod formy: TJA3
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 4
Cel: doskonalenie umiejętności analizy ilościowej 
wyników diagnoz z wykorzystaniem narzędzia  
informatycznego 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według po-
trzeb
Odpłatność: 48 zł
E-mail: t.jarosz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 201
Kierownik formy: Tomasz Jarosz
Osoby prowadzące: Tomasz Jarosz
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Wychowanie 
przedszkolne 

i edukacja  
wczesnoszkolna

Od kropeczki do literki – jak przez ruch  
i zabawę przygotować przedszkolaka  
do czytania i pisania
Kod formy: AŁU1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 16
Cel: zapoznanie nauczycieli z procesem przygotowania 
dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisa-
nia zgodnie z fizjologią 
Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 192 zł
E-mail: a.luzniak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Anna Łuźniak
Osoby prowadzące: Anna Łuźniak

Matematyka w działaniu – zabawy  
wspierające rozwój umysłowy dzieci  
w wieku przedszkolnym
Kod formy: AŁU2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: doskonalenie umiejętności nauczyciela w zakre-
sie intensywnego wspomagania rozwoju umysłowego 
dzieci w wieku przedszkolnym. Wykorzystanie zabaw 
i materiału dydaktycznego do poszerzania doświadczeń 
matematycznych przedszkolaków. 
Dla kogo: nauczyciele edukacji przedszkolnej 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: a.luzniak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Anna Łuźniak
Osoby prowadzące: Anna Łuźniak
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Fabryka wyobraźni – jak rozwijać kre-
atywność małych dzieci
Kod formy: AŁU3
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: poznanie technik, ćwiczeń i zabaw rozwijają-
cych twórcze i kreatywne dyspozycje nauczyciela 
i dziecka 
Dla kogo: nauczyciele edukacji przedszkolnej 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: a.luzniak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Anna Łuźniak
Osoby prowadzące: Anna Łuźniak

Doświadczenia i eksperymenty  
dla najmłodszych 

Kod formy: AŁU4
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: doskonalenie umiejętności nauczycieli w za-
kresie planowania i przeprowadzania bezpiecznych 
i prostych doświadczeń, obserwacji i eksperymentów 
Dla kogo: nauczyciele edukacji przedszkolnej 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: a.luzniak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Anna Łuźniak
Osoby prowadzące: Anna Łuźniak,  
Małgorzata Rogowska

Edukacja przez ruch – jesienne inspiracje. 
Wybrane elementy systemu jako techniki 
pracy z dzieckiem w przedszkolu
 
Kod formy: AŁU5
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 5
Cel: zapoznanie nauczycieli z systemem Doroty 
Dziamskiej „Edukacja przez ruch”. Zainspirowanie 
nauczycieli do planowania zajęć zgodnie z natu-
ralnym rytmem pór roku, rozwojem dziecka i jego 
potrzebami. 
Dla kogo: nauczyciele edukacji przedszkolnej 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 60 zł
E-mail: a.luzniak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Anna Łuźniak
Osoby prowadzące: Anna Łuźniak

Edukacja przez ruch – zimowe inspiracje. 
Wybrane elementy systemu jako techniki 
pracy z dzieckiem w przedszkolu
 
Kod formy: AŁU6
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 5
Cel: zapoznanie nauczycieli z systemem Doroty 
Dziamskiej „Edukacja przez ruch”. Zainspirowanie 
nauczycieli do planowania zajęć zgodnie z natu-
ralnym rytmem pór roku, rozwojem dziecka i jego 
potrzebami. 
Dla kogo: nauczyciele edukacji przedszkolnej 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: grudzień 2017
Odpłatność: 60 zł
E-mail: a.luzniak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Anna Łuźniak
Osoby prowadzące: Anna Łuźniak

Edukacja przez ruch – wiosenne inspiracje. 
Wybrane elementy systemu jako techniki pra-
cy z dzieckiem w przedszkolu
 
Kod formy: AŁU7
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 5
Cel: zapoznanie nauczycieli z systemem Doroty Dziam-
skiej „Edukacja przez ruch”. Zainspirowanie nauczycieli 
do planowania zajęć zgodnie z naturalnym rytmem pór 
roku, rozwojem dziecka i jego potrzebami. 
Dla kogo: nauczyciele edukacji przedszkolnej 
Termin składania zgłoszeń: luty 2018
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2018
Odpłatność: 60 zł
E-mail: a.luzniak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Anna Łuźniak
Osoby prowadzące: Anna Łuźniak

Edukacja przez ruch – letnie inspiracje.  
Wybrane elementy systemu jako techniki  
pracy z dzieckiem w przedszkolu
 
Kod formy: AŁU8
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 5
Cel: zapoznanie nauczycieli z systemem Doroty Dziam-
skiej „Edukacja przez ruch”. Zainspirowanie nauczycieli 
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do planowania zajęć zgodnie z naturalnym rytmem 
pór roku, rozwojem dziecka i jego potrzebami. 
Dla kogo: nauczyciele edukacji przedszkolnej 
Termin składania zgłoszeń: kwiecień 2018
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: maj 2018
Odpłatność: 60 zł
E-mail: a.luzniak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Anna Łuźniak
Osoby prowadzące: Anna Łuźniak

Radość doświadczania – zabawy  
badawcze, plastyczne i polisensoryczne 
w przedszkolu
 
Kod formy: AŁU9
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: zapoznanie nauczycieli z zabawami plastyczny-
mi i badawczymi o charakterze polisensorycznym. 
Dla kogo: nauczyciele edukacji przedszkolnej 
Termin składania zgłoszeń: marzec 2018
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2018
Odpłatność: 144 zł
E-mail: a.luzniak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Anna Łuźniak
Osoby prowadzące: Anna Łuźniak

Nauczyciel stażysta w przedszkolu

Kod formy: AWŁ1
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 12
Cel: przygotowanie nauczycieli wychowania przed-
szkolnego do spełnienia wymagań niezbędnych do 

uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego 
Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: a.wlodarczyk@wcdn.wroc.pl
Tel. 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Aneta Włodarczyk
Osoby prowadzące: Aneta Włodarczyk

Zabawy z wyobraźnią
 
Kod formy: AWŁ2
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 12
Cel: poznanie zabaw rozwijających wyobraźnię 
i kreatywność dziecka 
Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego, 
edukacji wczesnoszkolnej i wychowawcy świetlic 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: a.wlodarczyk@wcdn.wroc.pl
Tel. 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Aneta Włodarczyk
Osoby prowadzące: Aneta Włodarczyk

Od zabawy do teatru – jak przygotować 
przedstawienie teatralne
Kod formy: AWŁ3
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 12
Cel: nabycie umiejętności budowania małych form 
teatralnych 

Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego, 
edukacji wczesnoszkolnej i wychowawcy świetlic 
Termin składania zgłoszeń: luty 2018
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2018
Odpłatność: 144 zł
E-mail: a.wlodarczyk@wcdn.wroc.pl
Tel. 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Aneta Włodarczyk
Osoby prowadzące: Aneta Włodarczyk

Gry i zabawy matematyczne w edukacji  
wczesnoszkolnej

Kod formy: DDZ1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 16
Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania gier i za-
baw matematycznych w procesie dydaktycznym 
Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wy-
chowania przedszkolnego
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 192 zł
E-mail: d.zapolska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Dorota Downar-Zapolska
Osoby prowadzące: Dorota Downar-Zapolska

Jak współpracować z rodzicami trudnych 
uczniów
 
Kod formy: DDZ2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: doskonalenie umiejętności efektywnej współpracy 
z rodzicami 
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Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według po-
trzeb
Odpłatność: 144 zł
E-mail: d.zapolska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Dorota Downar-Zapolska
Osoby prowadzące: Dorota Downar-Zapolska

Wychowanie przez zabawę

Kod formy: DDZ3
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela 
wychowawcy 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkol-
ny
Odpłatność: 144 zł
E-mail: d.zapolska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Dorota Downar-Zapolska
Osoby prowadzące: Dorota Downar-Zapolska

Wspieranie rozwoju dzieci młodszych  
we współpracy z rodzicami

Kod formy: DDZ4
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 10
Cel: doskonalenie umiejętności współpracy z rodzi-
cami w zakresie wspierania dzieci w rozwoju 
Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

i przedszkolnej 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 120 zł
E-mail: d.zapolska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Dorota Downar-Zapolska
Osoby prowadzące: Dorota Downar-Zapolska

Gry i zabawy muzyczne w edukacji  
wczesnoszkolnej

Kod formy: DDZ5
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 10
Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania gier 
i zabaw muzycznych w procesie dydaktycznym 
Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
i wychowania przedszkolnego
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 120 zł
E-mail: d.zapolska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Dorota Downar-Zapolska
Osoby prowadzące: Dorota Downar-Zapolska

Zajęcia ruchowe ze śpiewem  
i muzykowanie w świetlicy szkolnej
 
Kod formy: DGR1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 16
Cel: doskonalenie warsztatu pracy wychowawcy 
świetlicy szkolnej w zakresie organizacji zajęć ru-
chowo – muzycznych 

Dla kogo: wychowawcy świetlic szkolnych 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 192 zł
E-mail: d.gromek@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Danuta Gromek
Osoby prowadzące: Danuta Gromek

Moja mała Ojczyzna. Edukacja regionalna 
dzieci młodszych

Kod formy: HST1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: nabywanie i doskonalenie umiejętności metodycz-
nych i merytorycznych niezbędnych do realizacji zagad-
nień z zakresu edukacji regionalnej 
Dla kogo: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych 
(edukacji wczesnoszkolnej) 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: h.staniow@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 203
Kierownik formy: Hanna Staniów
Osoby prowadzące: Hanna Staniów

Małe książeczki – ważne dziecięce sprawy. 
Wartość tekstów literackich w pracy nad roz-
wojem dziecka

Kod formy: IPR1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
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Cel: doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakre-
sie wyboru książek dla dzieci wpływających na ich 
rozwój
Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego 
i edukacji wczesnoszkolnej
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: i.przepiorkiewicz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Izabela Przepiórkiewicz
Osoby prowadzące: Izabela Przepiórkiewicz

Metodyka edukacji informatycznej  
w klasie pierwszej szkoły podstawowej

Kod formy: IPR2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: zapoznanie z metodami pracy podczas zajęć 
z edukacji informatycznej w klasie pierwszej szkoły 
podstawowej
Dla kogo: nauczyciele pierwszego etapu edukacyj-
nego
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: i.przepiorkiewicz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Izabela Przepiórkiewicz
Osoby prowadzące: Izabela Przepiórkiewicz

Metody aktywizujące  
w wychowaniu przedszkolnym  
i edukacji wczesnoszkolnej

Kod formy: IPR3
Rodzaj formy: warsztaty

Liczba godzin: 12
Cel: doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakre-
sie stosowania aktywnych metod nauczania
Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego 
i edukacji wczesnoszkolnej
Termin składania zgłoszeń: listopad 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2018
Odpłatność: 144 zł
E-mail: i.przepiorkiewicz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Izabela Przepiórkiewicz
Osoby prowadzące: Izabela Przepiórkiewicz

Rytmika dla najmłodszych.  
Poznaj, pokochaj, poprowadź

Kod formy: JGÓ1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 16
Cel: poznanie i opanowanie podstaw organizacji 
i prowadzenia zajęć umuzykalniających w przed-
szkolu i szkole podstawowej dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 
Dla kogo: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawo-
wych 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według po-
trzeb
Odpłatność: 192 zł
E-mail: j.goreczna@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 103 – sekretariat
Kierownik formy: Jolanta Góreczna
Osoby prowadzące: Sylwia Zygmunt, e-mail: s.zyg-
munt@wcdn.wroc.pl, tel. 71 798 68 80 w. 214

Metoda projektu w przedszkolu i edukacji 
wczesnoszkolnej

Kod formy: JIW1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 16
Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania metody 
projektu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym 
Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego 
i klas I – III 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 192 zł
E-mail: j.iwanowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 202
Kierownik formy: Jadwiga Iwanowska
Osoby prowadzące: Jadwiga Iwanowska

Wychowanie jako zadanie

Kod formy: JIW2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 16
Cel: doskonalenie umiejętności wychowawczych 
Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2018
Odpłatność: 192 zł
E-mail: j.iwanowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 202
Kierownik formy: Jadwiga Iwanowska
Osoby prowadzące: Jadwiga Iwanowska
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Angielski w ruchu, czyli TPR w praktyce

Kod formy: KWO7
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 5
Cel: doskonalenie umiejętności nauczania języka 
angielskiego w przedszkolu i w edukacji wczesnosz-
kolnej 
Dla kogo: nauczyciele języka angielskiego w przed-
szkolu i w nauczaniu wczesnoszkolnym 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według po-
trzeb
Odpłatność: 60 zł
E-mail: k.wojtowicz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Karolina Wójtowicz
Osoby prowadzące: Joanna Stefańska

Opowiem ci bajkę po angielsku,  
czyli metoda narracyjna w kształceniu 
językowym małego dziecka

Kod formy: KWO8
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 5
Cel: doskonalenie umiejętności nauczania języka 
angielskiego w przedszkolu i w edukacji wczesnosz-
kolnej 
Dla kogo: nauczyciele języka angielskiego w przed-
szkolu i w nauczaniu wczesnoszkolnym 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:  
październik 2017
Odpłatność: 60 zł

E-mail: k.wojtowicz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Karolina Wójtowicz
Osoby prowadzące: Joanna Stefańska

Wiatrak matematyczny jako narzędzie 
pracy nauczyciela z dzieckiem młodszym

Kod formy: UBI8
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 6
Cel: doskonalenie umiejętności nauczania matema-
tyki w grach i zabawach ruchowych 
Dla kogo: nauczyciele przedszkola i edukacji wcze-
snoszkolnej 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 80 zł
E-mail: u.bialek@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Urszula Białek
Osoby prowadzące: Urszula Białek
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Edukacja 
humanistyczna 

Aktywnie, radośnie i wspólnie – metody 
i techniki pracy sprzyjające aktywności każde-
go ucznia w grupie

Kod formy: AAB1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 4
Cel: zapoznanie z technikami i metodami nauczania 
i uczenia kooperatywnego oraz ich walorami i możliwy-
mi zastosowaniami w praktyce. 
Dla kogo: nauczyciele przedmiotów humanistycznych 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 48 zł
E-mail: a.abramczyk@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Anna Abramczyk
Osoby prowadzące: Anna Abramczyk

ABC oceniania kształtującego – dobry start

Kod formy: AAB4
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 5
Cel: zapoznanie nauczycieli ze strategiami i technikami 
oceniania kształtującego 
Dla kogo: nauczyciele przedmiotów humanistycznych 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 60 zł
E-mail: a.abramczyk@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Anna Abramczyk
Osoby prowadzące: Anna Abramczyk
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Coaching w edukacji.  
Moda czy skuteczność?

Kod formy: AAB6
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 4
Cel: zapoznanie uczestników z głównymi założenia-
mi coachingu 
Dla kogo: nauczyciele przedmiotów humanistycz-
nych 
Termin składania zgłoszeń: styczeń 2018
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2018
Odpłatność: 48 zł
E-mail: a.abramczyk@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Anna Abramczyk
Osoby prowadzące: Anna Abramczyk

Wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy – 
mit czy rzeczywistość szkolna? 
O nauczaniu polisensorycznym

Kod formy: AAB7
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 5
Cel: zapoznanie z najnowszymi wynikami badań 
oraz poglądami dotyczących preferencji sensorycz-
nych 
Dla kogo: nauczyciele przedmiotów humanistycz-
nych 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: grudzień 2017
Odpłatność: 60 zł
E-mail: a.abramczyk@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Anna Abramczyk
Osoby prowadzące: Anna Abramczyk

Sztuka pisania dłuższych form  
wypowiedzi

Kod formy: AWO1
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 12
Cel: rozwijanie umiejętności redagowania różnych 
form wypowiedzi 
Dla kogo: nauczyciele języka polskiego w szkole 
podstawowej 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2018
Odpłatność: 144 zł
E-mail: a.wodzinska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Agata Wodzińska
Osoby prowadzące: Agata Wodzińska

Pisać twórczo – kreatywne metody kształ-
cenia umiejętności pisania uczniów

Kod formy: AWO2
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 20
Cel: zapoznanie z kreatywnymi metodami kształce-
nia umiejętności pisania uczniów 
Dla kogo: nauczyciele języka polskiego w szkole 
podstawowej 
Termin składania zgłoszeń: listopad 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2018
Odpłatność: 240 zł
E-mail: a.wodzinska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Agata Wodzińska
Osoby prowadzące: Agata Wodzińska

Jeszcze ciekawsze lekcje języka polskiego

Kod formy: AWO3
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 15
Cel: poznanie nowych technik aktywnego nauczania 
Dla kogo: nauczyciele języka polskiego w szkole podsta-
wowej 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 180 zł
E-mail: a.wodzinska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Agata Wodzińska
Osoby prowadzące: Agata Wodzińska

Retoryka od smyka – systemowe wprowadza-
nie elementów retoryki na języku polskim

Kod formy: AWO4
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: rozwijanie umiejętności wypowiadania się w okre-
ślonych formach wypowiedzi ustnej i pisemnej 
Dla kogo: nauczyciele języka polskiego w szkole podsta-
wowej 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: a.wodzinska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Agata Wodzińska
Osoby prowadzące: Agata Wodzińska
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Aby czytali – ciekawe formy pracy  
z lekturą

Kod formy: AWO5
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 15
Cel: poznanie nowych technik pracy z opornym 
czytelnikiem 
Dla kogo: nauczyciele języka polskiego w szkole 
podstawowej 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 180 zł
E-mail: a.wodzinska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Agata Wodzińska
Osoby prowadzące: Agata Wodzińska, Elżbieta 
Kielman

Struktura lekcji nowoczesnego nauczania

Kod formy: AWO6
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 4
Cel: zapoznanie uczestników z zasadami skutecznej 
edukacji 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: 48 zł
E-mail: a.wodzinska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Agata Wodzińska
Osoby prowadzące: Agata Wodzińska

Analizujemy filmy na zajęciach szkolnych

Kod formy: BBE2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 10
Cel: doskonalenie umiejętności analizy dzieła filmo-
wego 
Dla kogo: nauczyciele szkół i placówek oświatowych 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według po-
trzeb
Odpłatność: 130 zł
E-mail: b.bernacki@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 115
Kierownik formy: Bogdan Bernacki
Osoby prowadzące: Bogdan Bernacki

Konteksty lektur z gwiazdką – Wesele

Kod formy: BSW1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 15
Cel: wzbogacenie warsztatu nauczyciela języka pol-
skiego o nowe doświadczenia w pracy z lekturą 
Dla kogo: nauczyciele języka polskiego w szkołach 
ponadpodstawowych 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: 180 zł
E-mail: b.swiech@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 203
Kierownik formy: Bożena Święch
Osoby prowadzące: Bożena Święch, Ewa Obara-
Grączewska

Krótkie formy epickie na lekcjach języka  
polskiego w szkole ponadpodstawowej

Kod formy: BSW2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: doskonalenie umiejętności wyboru i analizy form 
epickich w praktyce szkolnej 
Dla kogo: nauczyciele języka polskiego w szkołach po-
nadpodstawowych 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: b.swiech@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 203
Kierownik formy: Bożena Święch
Osoby prowadzące: Bożena Święch, Ewa Obara-Grą-
czewska

Gry książkowe

Kod formy: DSA4
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 8
Cel: doskonalenie umiejętności promowania czytelnic-
twa z wykorzystaniem gry książkowej 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny
Odpłatność: 96 zł
E-mail: d.sakowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 130
Kierownik formy: Dorota Sakowska
Osoby prowadzące: Mikołaj Kołyszko, Beniamin Mu-
szyński, Dorota Sakowska
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Metody pracy zespołowej w praktyce za-
wodowej nauczyciela bibliotekarza

Kod formy: DSA5
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 4
Cel: nabywanie i doskonalenie umiejętności stoso-
wania metod pracy zespołowej JIGSAW i „adwokat 
diabła” 
Dla kogo: nauczyciele bibliotekarze 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkol-
ny
Odpłatność: 48 zł
E-mail: d.sakowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 130
Kierownik formy: Dorota Sakowska
Osoby prowadzące: Dorota Sakowska

Nowoczesne metody promocji czytelnic-
twa wśród młodzieży

Kod formy: DSA6
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 7
Cel: zapoznanie uczestników z nietypowymi forma-
mi zachęcania młodzieży do czytania 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: 140 zł
E-mail: d.sakowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 130
Kierownik formy: Dorota Sakowska
Osoby prowadzące: Iwona Haberny

Zastosowanie gry planszowej, terenowej, 
komputerowej w pracy nauczyciela  
bibliotekarza

Kod formy: DSA7
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 7
Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania gier 
w pracy z młodzieżą 
Dla kogo: nauczyciele bibliotekarze 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: 140 zł
E-mail: d.sakowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 130
Kierownik formy: Dorota Sakowska
Osoby prowadzące: Iwona Haberny, Wojciech Rza-
dek

Matura ustna z języka polskiego
Kod formy: EOB3
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 15
Cel: doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty 
w przygotowaniu uczniów do ustnego egzaminu 
maturalnego 
Dla kogo: nauczyciele języka polskiego IV etapu 
edukacyjnego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 180 zł
E-mail: e.obara@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 204
Kierownik formy: Ewa Obara-Grączewska
Osoby prowadzące: Ewa Obara-Grączewska,  
Bożena Święch

Spacery wrocławskie – aktywne zwiedzanie 
miasta. Wrocławskie zamki i pałace

Kod formy: ESK1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć tere-
nowych w przestrzeni miejskiej 
Dla kogo: nauczyciele wszystkich poziomów edukacyj-
nych 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: e.skrzywanek@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 203
Kierownik formy: Ewa Skrzywanek
Osoby prowadzące: Ewa Skrzywanek

MIT – migracje, integracje, tożsamość

Kod formy: ESK3
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 40
Cel: przybliżenie nauczycielom wielokulturowej historii 
miasta w odniesieniu do zjawisk współczesnego świata 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów 
edukacyjnych 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 480 zł
E-mail: e.skrzywanek@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 203
Kierownik formy: Ewa Skrzywanek
Osoby prowadzące: Ewa Skrzywanek
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Wychowanie patriotyczne w szkole – 100 
lat niepodległości

Kod formy: ESK4
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 12
Cel: zapoznanie nauczycieli z różnorodnymi forma-
mi edukacji patriotycznej w szkole 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele wszystkich 
etapów edukacyjnych 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: e.skrzywanek@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 203
Kierownik formy: Ewa Skrzywanek
Osoby prowadzące: Ewa Skrzywanek

Język polski w szkole branżowej I stopnia 
– konstruowanie programu nauczania

Kod formy: ESO1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 4
Cel: doskonalenie tworzenia programu nauczania 
języka polskiego w szkole branżowej I stopnia 
Dla kogo: nauczyciele języka polskiego w szkole 
branżowej I stopnia 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 48 zł
E-mail: e.sobala@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 213
Kierownik formy: Edyta Sobala
Osoby prowadzące: Edyta Sobala

Jestem wrocławianinem – jestem  
Dolnoślązakiem. Kształtowanie  
tożsamości lokalnej dzieci i młodzieży
Kod formy: HST2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 10
Cel: przygotowanie nauczycieli pod względem me-
rytorycznym i metodycznym do prowadzenia zajęć 
z zakresu edukacji regionalnej 
Dla kogo: nauczyciele szkół podstawowych (klasy 
IV-VII), oddziałów gimnazjalnych i szkół ponad-
podstawowych
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 120 zł
E-mail: h.staniow@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 203
Kierownik formy: Hanna Staniów
Osoby prowadzące: Hanna Staniów

Spacery wrocławskie – aktywne zwiedzanie 
miasta. Peryferyjne osiedla Wrocławia
 

Kod formy: HST3
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: zapoznanie nauczycieli z atrakcjami wybranych 
osiedli na obrzeżach miasta (Leśnica, Brochów, 
Pawłowice) w kontekście realizacji zajęć terenowych 
z uczniami 
Dla kogo: nauczyciele zainteresowani edukacją re-
gionalną (wszystkich etapów edukacyjnych) 
Termin składania zgłoszeń: marzec 2018
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2018
Odpłatność: 144 zł
E-mail: h.staniow@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 203
Kierownik formy: Hanna Staniów
Osoby prowadzące: Hanna Staniów

Praca z tekstem filozoficznym na lekcjach etyki

Kod formy: KKU2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 10
Cel: doskonalenie umiejętności analizy tekstu filozoficz-
nego w kontekście edukacji etycznej w klasach IV-VIII 
szkoły podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej 
Dla kogo: nauczyciele etyki 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 120 zł
E-mail: k.kuczynska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 204 
Kierownik formy: Katarzyna Kuczyńska
Osoby prowadzące: dr Katarzyna Kuczyńska,  
dr Wojciech Ostrowski

Praca z tekstem filozoficznym – nie tylko  
na maturze

Kod formy: KKU3
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 10
Cel: nabywanie umiejętności pracy z tekstem filozoficz-
nym na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpod-
stawowej 
Dla kogo: nauczyciele języka polskiego 
Termin składania zgłoszeń: grudzień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: styczeń 2018
Odpłatność: 120 zł
E-mail: k.kuczynska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 204 
Kierownik formy: Katarzyna Kuczyńska
Osoby prowadzące: dr Katarzyna Kuczyńska,  
dr Wojciech Ostrowski
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Who’s in charge? Skuteczne zarządzanie 
zespołem klasowym podczas zajęć  
j. angielskiego
Kod formy: KWO1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 10
Cel: doskonalenie umiejętności nauczania języka 
angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej 
Dla kogo: nauczyciele języka angielskiego na pierw-
szym i drugim etapie edukacyjnym 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: 120 zł
E-mail: k.wojtowicz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Karolina Wójtowicz
Osoby prowadzące: Karolina Wójtowicz

To go real or to go virtual – that is the qu-
estion! Budowanie autorskiej bazy dydak-
tycznej
Kod formy: KWO2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 5
Cel: doskonalenie umiejętności nauczania języka 
angielskiego na pierwszym i drugim etapie eduka-
cyjnym. 
Dla kogo: nauczyciele języka angielskiego na pierw-
szym i drugim etapie edukacyjnym 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: 60 zł
E-mail: k.wojtowicz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Karolina Wójtowicz
Osoby prowadzące: Karolina Wójtowicz

Let’s run that show! Elementy dramy  
i teatralizacji w nauczaniu języka  
angielskiego

Kod formy: KWO4
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 5
Cel: doskonalenie umiejętności nauczania języka 
angielskiego w szkole podstawowej 
Dla kogo: nauczyciele języka angielskiego na pierw-
szym i drugim etapie edukacyjnym 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 60 zł
E-mail: k.wojtowicz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Karolina Wójtowicz
Osoby prowadzące: Karolina Wójtowicz

Gry i zabawy literackie w placówce i w te-
renie z wykorzystaniem geocachingu

Kod formy: LZY1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 15
Cel: promocja czytania poprzez aktywną i twórczą 
zabawę 
Dla kogo: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele 
języka polskiego, nauczyciele świetlic 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: 180 zł
E-mail: l.zyga@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 205
Kierownik formy: Lidia Zyga
Osoby prowadzące: Lidia Zyga

Promocja czytania w internecie

Kod formy: LZY2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 15
Cel: promocja czytania poprzez media społecznościowe 
(blogi literackie) 
Dla kogo: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka 
polskiego, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele świetlic 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 180 zł
E-mail: l.zyga@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 205
Kierownik formy: Lidia Zyga
Osoby prowadzące: Lidia Zyga

Twórczość własna dzieci i młodzieży.  
Jak wspierać i pomagać w rozwoju talentu 
pisarskiego

Kod formy: LZY3
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: promowanie twórczości własnej dzieci i młodzieży 
w placówce i poza nią 
Dla kogo: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka 
polskiego, nauczyciele świetlic 
Termin składania zgłoszeń: grudzień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: luty 2018
Odpłatność: 144 zł
E-mail: l.zyga@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 205
Kierownik formy: Lidia Zyga
Osoby prowadzące: Lidia Zyga
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Sposób na program nauczania  
– język obcy nowożytny

Kod formy: MPA3
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 5
Cel: nabywanie umiejętności tworzenia lub modyfi-
kowania istniejącego programu nauczania 
Dla kogo: nauczyciele języka obcego wszystkich 
etapów edukacyjnych 
Termin składania zgłoszeń: luty 2018
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2018
Odpłatność: 60 zł
E-mail: m.pajak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Maria Pająk
Osoby prowadzące: Maria Pająk
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Edukacja 

informatyczna 

Excel, PowerPoint i Moodle
Kod formy: AMO2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 20 (w tym 4 godziny online) 
Cel: nabycie umiejętności w zakresie posługiwania się 
arkuszem kalkulacyjnym, tworzenia prezentacji oraz 
umieszczania opracowanych materiałów na platformie 
Moodle 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 240 zł
E-mail: a.motak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 115
Kierownik formy: Agnieszka Motak
Osoby prowadzące: Agnieszka Motak

Programowanie gier komputerowych  
w Scratchu – podstawy
Kod formy: TJA1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: nabycie umiejętności praktycznego posługiwania 
się narzędziem Scratch do projektowania interaktyw-
nych aplikacji w celu prowadzenia zajęć programistycz-
nych z uczniami 
Dla kogo: nauczyciele zajęć komputerowych lub infor-
matyki w szkole podstawowej lub w gimnazjum 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb
Odpłatność: 144 zł
E-mail: t.jarosz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 201
Kierownik formy: Tomasz Jarosz
Osoby prowadzące: Tomasz Jarosz
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Podstawy programowania w języku C++
Kod formy: TJA2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: nabycie umiejętności programowania w języku 
C++ z wykorzystaniem techniki programowania 
strukturalnego 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele, a w szczegól-
ności nauczyciele informatyki w oddziałach gimna-
zjalnych i szkołach ponadpodstawowych
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według po-
trzeb
Odpłatność: 144 zł
E-mail: t.jarosz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 201
Kierownik formy: Tomasz Jarosz
Osoby prowadzące: Tomasz Jarosz

Tablica interaktywna, platformy e-learnin-
gowe w pracy dydaktycznej nauczyciela
Kod formy: WSZ1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: doskonalenie umiejętności korzystania z tabli-
cy interaktywnej oraz dostępnych platform e-lear-
ningowych podczas prowadzenia zajęć dydaktycz-
nych 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkol-
ny
Odpłatność: 144 zł
E-mail: w.szanin@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 206
Kierownik formy: Wiktor Szanin
Osoby prowadzące: Wiktor Szanin

Prezentacja multimedialna narzędziem 
pracy nauczyciela
Kod formy: WSZ2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: nabywanie i doskonalenie umiejętności pro-
wadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem 
różnorodnych prezentacji multimedialnych 
Dla kogo: szkolenie przeznaczone jest dla nauczy-
cieli różnych przedmiotów, którzy chcą tworzyć 
prezentacje multimedialne za pomocą dostępnego 
oprogramowania 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny
Odpłatność: 144 zł
E-mail: w.szanin@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 206
Kierownik formy: Wiktor Szanin
Osoby prowadzące: Wiktor Szanin

Edycja i montaż filmów oraz multime-
dialne możliwości systemu operacyjnego 
Windows
Kod formy: WSZ4
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 8
Cel: nabywanie i doskonalenie umiejętności pro-
wadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem 
multimedialnych możliwości systemu operacyjnego 
Windows 
Dla kogo: szkolenie przeznaczone jest dla nauczy-
cieli różnych przedmiotów, którzy chcą tworzyć 
filmy wideo za pomocą dostępnych darmowych 
programów 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny
Odpłatność: 96 zł

E-mail: w.szanin@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 206
Kierownik formy: Wiktor Szanin
Osoby prowadzące: Wiktor Szanin

Programowanie i algorytmika w wybranych 
środowiskach programistycznych w świetle 
nowej podstawy programowej z informatyki
Kod formy: WSZ5
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 16
Cel: doskonalenie metodyki prowadzenia zajęć kompu-
terowych z wykorzystaniem środowisk programistycz-
nych Baltie, Logo, Scratch zgodnie z nową podstawą 
programową z informatyki 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny
Odpłatność: 192 zł
E-mail: w.szanin@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 206
Kierownik formy: Wiktor Szanin
Osoby prowadzące: Wiktor Szanin

Metodyka informatyki w szkole podstawowej 
w świetle nowej podstawy programowej
Kod formy: WSZ6
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 20
Cel: doskonalenie umiejętności metodycznych prowa-
dzenia zajęć dydaktycznych z informatyki w świetle 
nowej podstawy programowej 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny
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Odpłatność: 240 zł
E-mail: w.szanin@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 206
Kierownik formy: Wiktor Szanin
Osoby prowadzące: Wiktor Szanin

Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela

Kod formy: WSZ7
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: doskonalenie umiejętności korzystania z arku-
sza kalkulacyjnego i możliwości jego zastosowania 
w dydaktyce i pracach na rzecz szkoły 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny
Odpłatność: 144 zł
E-mail: w.szanin@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 206
Kierownik formy: Wiktor Szanin
Osoby prowadzące: Wiktor Szanin

Edukacja przedszkolna z TIK a nowa pod-
stawa programowa

Kod formy: WSZ8
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: rozwijanie umiejętności wykorzystania tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji 
dzieci z uwzględnieniem specyfiki wieku przed-
szkolnego 
Dla kogo: szkolenie dla nauczycieli przedszkoli oraz 
wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem no-
woczesnych narzędzi edukacyjnych w przedszkolu 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny
Odpłatność: 144 zł
E-mail: w.szanin@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 206
Kierownik formy: Wiktor Szanin
Osoby prowadzące: Wiktor Szanin

Programowanie wizualne według nowej 
podstawy programowej w klasach IV-VIII 
szkoły podstawowej

Kod formy: WSZ9
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: zapoznanie z metodami realizacji podstawy 
programowej przedmiotu informatyka w klasach 
IV-VIII szkoły podstawowej, w zakresie programo-
wanie i rozwiązywania problemów z wykorzysta-
niem komputera i innych urządzeń cyfrowych, na 
przykładzie programowania wizualnego 
Dla kogo: szkolenie dla nauczycieli klas IV-VIII 
szkoły podstawowej 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny
Odpłatność: 144 zł
E-mail: w.szanin@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 206
Kierownik formy: Wiktor Szanin
Osoby prowadzące: Wiktor Szanin

Excel jako narzędzie wspomagające pracę 
dydaktyczną nauczyciela

Kod formy: AMO1
Rodzaj formy: warsztaty

Liczba godzin: 16
Cel: zapoznanie nauczycieli z możliwościami arkusza 
kalkulacyjnego w zakresie analizy danych 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 192 zł
E-mail: a.motak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 115
Kierownik formy: Agnieszka Motak
Osoby prowadzące: Agnieszka Motak
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Edukacja 
matematyczna 

i przyrodnicza 

Jak wykonać balon trzymający szklanki  
i lawową lampę – doświadczenia przyrodni-
cze rozwijające uzdolnienia i zainteresowania 
przyrodnicze uczniów
Kod formy: ASO2
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 15
Cel: doskonalenie umiejętności rozwijania zaintereso-
wań przyrodniczych u uczniów 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele szkół podstawo-
wych i przedszkoli 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 180 zł
E-mail: a.solska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 209
Kierownik formy: Anna Solska
Osoby prowadzące: Anna Solska

Rozbudzanie u uczniów motywacji do pracy 
na lekcjach matematyki
Kod formy: JKO2
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 8
Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w zakre-
sie motywowania uczniów. Wzbogacenie wiedzy na-
uczyciela w zakresie aktywizowania uczniów w procesie 
dydaktycznym 
Dla kogo: nauczyciele matematyki wszystkich typów 
szkół 
Termin składania zgłoszeń: listopad 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 96 zł
E-mail: j.kowalewska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 115
Kierownik formy: Jadwiga Kowalewska
Osoby prowadzące: Jadwiga Kowalewska
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E-nauczanie na platformie Moodle

Kod formy: JLA1
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 20
Cel: doskonalenie umiejętności w zakresie stoso-
wania interaktywnych środków wspomagających 
nauczanie 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: 240 zł
E-mail: j.lazar@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 209
Kierownik formy: Jolanta Lazar
Osoby prowadzące: Jolanta Lazar

Gry i zabawy dydaktyczne w nauczaniu 
matematyki

Kod formy: JLA3
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 15
Cel: umiejętne włączenie do procesu nauczania 
odpowiednio pomyślanych gier i zabaw 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele matematyki 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: 180 zł
E-mail: j.lazar@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 209
Kierownik formy: Jolanta Lazar
Osoby prowadzące: Jolanta Lazar

Nowa podstawa programowa  
z matematyki

Kod formy: JLA4
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 5
Cel: wdrażanie nowej podstawy programowej 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele matematyki 
szkoły podstawowej i gimnazjum 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 60 zł
E-mail: j.lazar@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 209
Kierownik formy: Jolanta Lazar
Osoby prowadzące: Jolanta Lazar

Jak przygotować ciekawą lekcję chemii 
w szkole podstawowej

Kod formy: MPE3
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 16
Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela che-
mii w szkole podstawowej 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele chemii 
w szkole podstawowej 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: 192 zł
E-mail: m.perlowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 209
Kierownik formy: Maria Perłowska
Osoby prowadzące: Maria Perłowska

Nowe wyzwania w metodyce i dydaktyce

Kod formy: MPE6
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela 
Dla kogo:  nauczyciele chemii, fizyki, matematyki
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: m.perlowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 209
Kierownik formy: Maria Perłowska
Osoby prowadzące: Maria Perłowska
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edukacja 
artystyczna i 
kulturalnai

Kreatywność dziecka rozwijana w oparciu 
o język plastyczny – katalog inspiracji

Kod formy: EKA1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: doskonalenie warsztatu nauczyciela – wiedzy oraz 
umiejętności z zakresu formy i struktury dzieła plastycz-
nego w pracy z uczniem 
Dla kogo: nauczyciele plastyki, wychowawcy świetlicy, 
zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: e.kazanska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 204
Kierownik formy: Elżbieta Kazańska
Osoby prowadzące: Elżbieta Kazańska

Ekspresja twórcza – odkrywanie nowych tech-
nik, tematów na zajęciach plastycznych

Kod formy: EKA2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 8
Cel: doskonalenie warsztatu nauczyciela – ekspresja 
twórcza dzieci na zajęciach plastycznych 
Dla kogo: nauczyciele plastyki, wychowawcy świetlicy, 
zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 96 zł
E-mail: e.kazanska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 204
Kierownik formy: Elżbieta Kazańska
Osoby prowadzące: Elżbieta Kazańska
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Czytam – słucham – tworzę. ilustracja 
plastyczna na zajęciach w szkole
Kod formy: EKA3
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 8
Cel: doskonalenie warsztatu pracy – rozwijanie 
uzdolnień plastycznych dzieci w oparciu o teksty 
kultury 
Dla kogo: nauczyciele plastyki, wychowawcy świe-
tlicy, zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 96 zł
E-mail: e.kazanska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 204
Kierownik formy: Elżbieta Kazańska
Osoby prowadzące: Elżbieta Kazańska

Budowanie poczucia własnej wartości oraz 
kształtowanie dobrych relacji z innymi 
poprzez ekspresję plastyczną
Kod formy: EKA4
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: doskonalenie kompetencji wychowawczych 
w pracy z uczniem w oparciu o ekspresję plastyczną 
Dla kogo: nauczyciele plastyki, wychowawcy świe-
tlicy, zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: e.kazanska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 204
Kierownik formy: Elżbieta Kazańska
Osoby prowadzące: Elżbieta Kazańska

Nie tylko krasnale. Wrocław – mieszkam  
– jestem – znam. Propozycje zajęć plastycz-
nych zainspirowanych kulturą regionu
Kod formy: EKA5
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: doskonalenie warsztatu nauczyciela – propozy-
cje zajęć plastycznych w oparciu o zabytki Wrocła-
wia, Dolnego Śląska. 
Dla kogo: nauczyciele plastyki, wychowawcy świe-
tlicy, zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: e.kazanska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 204
Kierownik formy: Elżbieta Kazańska
Osoby prowadzące: Elżbieta Kazańska

Księga natury czytana w mieście – zajęcia 
plastyczne o charakterze ekologicznym
Kod formy: EKA6
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 4
Cel: zorganizowanie warsztatów plastycznych 
kształtujących postawę szacunku dla środowiska 
przyrodniczego 
Dla kogo: nauczyciele plastyki, wychowawcy świe-
tlicy, zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: 48 zł
E-mail: e.kazanska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 204
Kierownik formy: Elżbieta Kazańska
Osoby prowadzące: Elżbieta Kazańska

Teksty kultury – nie tylko na maturze  
z języka polskiego

Kod formy: EOB2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 20
Cel: odświeżenie warsztatu pracy polonisty przygotowu-
jącego uczniów do egzaminu maturalnego 
Dla kogo: nauczyciele liceum i technikum 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 240 zł
E-mail: e.obara@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 204
Kierownik formy: Ewa Obara-Grączewska
Osoby prowadzące: Ewa Obara-Grączewska,  
Bożena Święch
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Edukacja 
zawodowa 

Konstruowanie kursu na platformie Moodle

Kod formy: BBI1
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 16
Cel: utworzenie kursu z wykorzystaniem narzędzi plat-
formy Moodle 
Dla kogo: nauczyciele kształcenia zawodowego 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 192 zł
E-mail: b.biernat@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 206
Kierownik formy: Barbara Biernat
Osoby prowadzące: Barbara Biernat

Narzędzia TOC nie tylko w edukacji  
zawodowej

Kod formy: BBI2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 6
Cel: doskonalenie warsztatu pracy w zakresie innowa-
cyjnych metod nauczania 
Dla kogo: nauczyciele kształcenia zawodowego, podstaw 
przedsiębiorczości 
Termin składania zgłoszeń: styczeń 2018
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: luty 2018
Odpłatność: 72 zł
E-mail: b.biernat@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 206
Kierownik formy: Barbara Biernat
Osoby prowadzące: Barbara Biernat



80 81

Konferencje otwarcia  / 18

Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów / 24

Kursy kwalifikacyjne / 32

Diagnozowanie i ewaluacja / 34
 

               Wychowanie przedszkolne  
                        i edukacja wczesnoszkolna / 38

Edukacja humanistyczna / 50 

Edukacja informatyczna / 64 

Edukacja matematyczna i przyrodnicza /70

Edukacja artystyczna i kulturalna / 74

Edukacja zawodowa / 78

Wychowanie fizyczne  / 82

Praca z uczniami o różnych potencjałach / 90

Wychowanie / 96

Rozwój osobisty nauczyciela / 104

Awans zawodowy / 114

Szkoła w mieście  / 118

Formy nieodpłatne  / 122
 

Rady pedagogiczne / 138

Indeks wg nazwisk kierowników form / 150

Zgłoszenia na szkolenia i zasady odpłatności / 168

Metodyka nauczania przedmiotów  
zawodowych w świetle zmian  
w kształceniu zawodowym
Kod formy: HBI1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 16
Cel: doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć 
z zakresu kształcenia zawodowego 
Dla kogo: nauczyciele przedmiotów zawodowych 
o krótkim stażu 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 192 zł
E-mail: h.bielecka@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 206
Kierownik formy: Halina Bielecka
Osoby prowadzące: Halina Bielecka

Dokumentacja programowa – podstawa 
programowa, plan nauczania i program 
nauczania do zawodu od 1 września 2017 
Kod formy: HBI2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 6
Cel: doskonalenie umiejętności planowania i orga-
nizowania procesu kształcenia zawodowego 
Dla kogo: nauczyciele przedmiotów zawodowych 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 72 zł
E-mail: h.bielecka@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 206
Kierownik formy: Halina Bielecka
Osoby prowadzące: Halina Bielecka

Rozwijanie kompetencji personalno- 
społecznych uczniów w programach  
nauczania do zawodu

Kod formy: HBI3
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 8
Cel: doskonalenie kompetencji modyfikowania pro-
gramów kształcenia zawodowego 
Dla kogo: nauczyciele kształcenia zawodowego 
Termin składania zgłoszeń: luty 2018
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2018
Odpłatność: 96 zł
E-mail: h.bielecka@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 206
Kierownik formy: Halina Bielecka
Osoby prowadzące: Halina Bielecka

Normalizacja w kształceniu zawodowym

Kod formy: HBI4
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 6
Cel: doskonalenie umiejętności planowania procesu 
dydaktycznego 
Dla kogo: nauczyciele kształcenia zawodowego 
Termin składania zgłoszeń: marzec 2018
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2018
Odpłatność: 72 zł
E-mail: h.bielecka@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 206
Kierownik formy: Halina Bielecka
Osoby prowadzące: Halina Bielecka
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Podstawa programowa z wychowania  
fizycznego – III etap edukacyjny

Kod formy: JWP1
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 4
Cel: zapoznanie nauczycieli z nową podstawą progra-
mową z wychowania fizycznego 
Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 48 zł
E-mail: j.piech@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Joanna Wolfart-Piech
Osoby prowadzące: Joanna Wolfart-Piech

Nowy program nauczania wychowania  
fizycznego – III etap edukacyjny

Kod formy: JWP2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 10
Cel: nabywanie umiejętności w zakresie pisania programu 
Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 120 zł
E-mail: j.piech@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Joanna Wolfart-Piech
Osoby prowadzące: Joanna Wolfart-Piech

Wychowanie 
fizyczne
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Praca z uczniami o różnych potencjałach / 90

Wychowanie / 96

Rozwój osobisty nauczyciela / 104

Awans zawodowy / 114

Szkoła w mieście  / 118

Formy nieodpłatne  / 122
 

Rady pedagogiczne / 138

Indeks wg nazwisk kierowników form / 150

Zgłoszenia na szkolenia i zasady odpłatności / 168

Ocena z wychowania fizycznego – III etap 
edukacyjny

Kod formy: JWP3
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 4
Cel: doskonalenie umiejętności w zakresie ocenia-
nia wychowania fizycznego. 
Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 48 zł
E-mail: j.piech@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Joanna Wolfart-Piech
Osoby prowadzące: Joanna Wolfart-Piech,  
Urszula Białek

Diagnoza sprawności fizycznej ucznia 
w szkole ponadpodstawowej

Kod formy: JWP4
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 5
Cel: zapoznanie nauczycieli z kalkulatorem spraw-
ności fizycznej 
Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 60 zł
E-mail: j.piech@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Joanna Wolfart-Piech
Osoby prowadzące: Joanna Wolfart-Piech

Awans zawodowy nauczyciela wychowania 
fizycznego – III, IV etap edukacyjny

Kod formy: JWP5
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 12
Cel: nabywanie umiejętności opracowania niezbęd-
nej dokumentacji do uzyskania stopnia awansu 
zawodowego 
Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: j.piech@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Joanna Wolfart-Piech
Osoby prowadzące: Joanna Wolfart-Piech,  
Urszula Białek

Step jako alternatywna forma aktywności 
fizycznej

Kod formy: JWP6
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: doskonalenie umiejętności w zakresie alterna-
tywnych form ruchu 
Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: j.piech@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Joanna Wolfart-Piech
Osoby prowadzące: Joanna Wolfart-Piech

Bezpieczna zima – narciarstwo zjazdowe

Kod formy: JWP7
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 18
Cel: doskonalenie umiejętności w zakresie narciarstwa 
zjazdowego 
Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: grudzień 2017
Odpłatność: 300 zł
E-mail: j.piech@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Joanna Wolfart-Piech
Osoby prowadzące: Joanna Wolfart-Piech

Fitness i relaksacja w szkole

Kod formy: JWP8
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 12
Cel: propagowanie aktywnego stylu życia opartego na 
filozofii fitness 
Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: j.piech@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Joanna Wolfart-Piech
Osoby prowadzące: Joanna Wolfart-Piech
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Tenis stołowy alternatywną formą rucho-
wą na lekcjach wychowania fizycznego

Kod formy: RMA2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 14
Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela wy-
chowania fizycznego 
Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 
Termin składania zgłoszeń: grudzień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: luty 2018
Odpłatność: 168 zł
E-mail: r.maniowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 212
Kierownik formy: Renata Maniowska
Osoby prowadzące: Adam Stocki

Squash jako alternatywna forma ruchowa 
na lekcjach wychowania fizycznego

Kod formy: RMA3
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 14
Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela wy-
chowania fizycznego 
Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 
Termin składania zgłoszeń: styczeń 2018
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2018
Odpłatność: 168 zł
E-mail: r.maniowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 212
Kierownik formy: Renata Maniowska
Osoby prowadzące: Adam Stocki

Badminton jako uatrakcyjnienie zajęć 
ruchowych w szkole

Kod formy: RMA4
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 14
Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela wy-
chowania fizycznego 
Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego, inni 
zainteresowani 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 168 zł
E-mail: r.maniowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 212
Kierownik formy: Renata Maniowska
Osoby prowadzące: Adam Stocki

Nowa podstawa programowa z wychowania 
fizycznego – II etap edukacyjny

Kod formy: UBI1
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 4
Cel: zapoznanie nauczycieli z nową podstawą pro-
gramową 
Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 48 zł
E-mail: u.bialek@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Urszula Białek
Osoby prowadzące: Urszula Białek

Diagnoza sprawności fizycznej ucznia  
w szkole podstawowej

Kod formy: UBI10
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 5
Cel: zapoznanie nauczycieli z kalkulatorem sprawności 
fizycznej 
Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 60 zł
E-mail: u.bialek@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Urszula Białek
Osoby prowadzące: Urszula Białek

Gimnastyka w szkole podstawowej

Kod formy: UBI11
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: doskonalenia umiejętności wykorzystana gimnasty-
ki w osiąganiu wszechstronnego rozwoju uczniów klas 
IV-VIII 
Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: u.bialek@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Urszula Białek
Osoby prowadzące: Urszula Białek
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Ocena z wychowania fizycznego  
– II etap edukacyjny

Kod formy: UBI2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 4
Cel: doskonalenie umiejętności w zakresie ocenia-
nia z wychowania fizycznego 
Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 48 zł
E-mail: u.bialek@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Urszula Białek
Osoby prowadzące: Urszula Białek

Nowy program nauczania wychowania 
fizycznego – II etap edukacyjny

Kod formy: UBI3
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 10
Cel: nabywanie umiejętności w zakresie pisania 
programu nauczania 
Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 120 zł
E-mail: u.bialek@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Urszula Białek
Osoby prowadzące: Urszula Białek

Awans zawodowy nauczyciela wychowania 
fizycznego – II etap edukacyjny

Kod formy: UBI4
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 12
Cel: nabywanie umiejętności opracowania niezbęd-
nej dokumentacji do uzyskania stopnia awansu 
zawodowego 
Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: u.bialek@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Urszula Białek
Osoby prowadzące: Urszula Białek

Gimnastyka w klasach I-III - usprawniamy 
dzieciaki

Kod formy: UBI5
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania 
gimnastyki w osiąganiu wszechstronnego rozwoju 
uczniów klas I-III 
Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
oraz wychowania fizycznego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: u.bialek@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Urszula Białek
Osoby prowadzące: Urszula Białek

Korfball jako nowoczesna forma aktywności 
fizycznej

Kod formy: UBI6
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 10
Cel: wyposażenie nauczyciela wychowania fizycznego 
w umiejętność sędziowania gry w korfball 
Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 120 zł
E-mail: u.bialek@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Urszula Białek
Osoby prowadzące: Urszula Białek

Taniec w szkole

Kod formy: UBI7
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 12
Cel: doskonalenie umiejętności tworzenia własnych 
układów choreograficznych w zakresie zajęć tanecznych 
Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: u.bialek@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Urszula Białek
Osoby prowadzące: Urszula Białek
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Praca z uczniami 
o różnych 

potencjałach

Jak indywidualizować, żeby nie zwariować

Kod formy: AAB5
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 4
Cel: nabywanie wiedzy o sposobach indywidualizacji 
pracy z uczniem 
Dla kogo: nauczyciele przedmiotów humanistycznych 
Termin składania zgłoszeń: grudzień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: styczeń 2018
Odpłatność: 48 zł
E-mail: a.abramczyk@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Anna Abramczyk
Osoby prowadzące: Anna Abramczyk

Dziecko o wysokich potencjałach  
rozwojowych – wyzwania w pracy nauczyciela

Kod formy: ARM11
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 5
Cel: poznanie specyfiki pracy z dziećmi aktywnymi 
badawczo 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb
Odpłatność: 60 zł
E-mail: a.ratajczak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
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Gry i zabawy na koncentrację uwagi

Kod formy: BKU1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: stosowanie gier i zabaw na koncentrację uwagi 
w sytuacjach edukacyjnych 
Dla kogo: nauczycie szkół i przedszkoli 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: b.kutrowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 212
Kierownik formy: Barbara Kutrowska
Osoby prowadzące: dr Barbara Kutrowska

Uczeń zagrożony niepowodzeniami  
szkolnymi w klasie – diagnoza, przyczyny, 
pomoc

Kod formy: BRA3
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 15
Cel: nabywanie wiedzy i umiejętności pracy 
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
Dla kogo: nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według po-
trzeb
Odpłatność: 180 zł
E-mail: b.rawecka@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Bogumiła Rawecka
Osoby prowadzące: Bogumiła Rawecka

Repetytorium metodyczne – uczeń  
z trudnymi zachowaniami: autyzmem  
i zespołem Aspergera w placówce  
ogólnodostępnej
Kod formy: BRA4
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 15
Cel: nabywanie wiedzy i umiejętności pozwalają-
cym nauczycielom na efektywną pracę z uczniami 
z autyzmem i zespołem Aspergera 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 180 zł
E-mail: b.rawecka@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Bogumiła Rawecka
Osoby prowadzące: Bogumiła Rawecka

Biblioterapia w nowoczesnym systemie 
edukacji – I i II stopień
Kod formy: DSA2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie 
doboru oraz wykorzystania tekstów stosowanych 
w edukacji, terapii, profilaktyce zdrowia dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych z uwzględnieniem zapi-
sów w nowej podstawie programowej 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 220 zł
E-mail: d.sakowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 130
Kierownik formy: Dorota Sakowska
Osoby prowadzące: dr Wanda Matras

Literatura jako narzędzie terapeutyczne  
i edukacyjne. Warsztaty z zakresu  
biblioterapii – III stopień

Kod formy: DSA3
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: przygotowanie do samodzielnego prowadzenie 
zajęć z elementami biblioterapii oraz doskonalenie 
umiejętności w zakresie doboru i wykorzystania tekstów 
stosowanych w edukacji, terapii oraz promocji zdrowia 
i profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży 
Dla kogo: nauczyciele, którzy ukończyli warsztaty I i II 
stopnia z zakresu biblioterapii 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 220 zł
E-mail: d.sakowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 130
Kierownik formy: Dorota Sakowska
Osoby prowadzące: dr Wanda Matras

Praca z uczniem obcojęzycznym  
– kontynuacja

Kod formy: EOB1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 30
Cel: doskonalenie kompetencji nauczyciela uczącego 
języka polskiego jako obcego 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 360 zł
E-mail: e.obara@wcdn.wroc.pl
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Tel. 71 798 68 80 wew. 204
Kierownik formy: Ewa Obara-Grączewska
Osoby prowadzące: Ewa Obara-Grączewska,  
Bożena Święch, dr Grzegorz Zarzeczny,  
Dagmara Muszyńska

Ocenianie kształtujące  
– sukces nauczyciela i ucznia

Kod formy: EWW4
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 5
Cel: nabywanie i doskonalenie umiejętności pracy 
na lekcji zgodnie z filozofią oceniania kształtujące-
go. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania 
osiągnięć nauki (neuronauki) w procesie dydak-
tycznym 
Dla kogo: nauczyciele wszystkich etapów edukacyj-
nych 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:  według po-
trzeb
Odpłatność: 60 zł
E-mail: e.wolak@wcdn.wroc.pl
Tel. 071 798 68 80 wew.208
Kierownik formy: Ewa Wolak
Osoby prowadzące: Elżbieta Moryc

Rozwijanie poprzez zabawę inteligencji 
emocjonalnej dziecka z niepełnosprawno-
ścią intelektualną

Kod formy: MNI1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 4

Cel: zapoznanie nauczycieli z zabawami i ćwiczenia-
mi kształtującymi inteligencję emocjonalną i umoż-
liwiającymi wypracowanie u dzieci z niepełnospraw-
nością intelektualną umiejętności społecznych 
Dla kogo: nauczyciele przedszkoli specjalnych, 
integracyjnych
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb
Odpłatność: 48 zł
E-mail: m.niedziewicz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Małgorzata Niedziewicz
Osoby prowadzące: Małgorzata Niedziewicz

Makulatura jako materiał plastyczny

Kod formy: MNI2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 4
Cel: zapoznanie z możliwością wykorzystania ma-
kulatury w celu rozwijania wyobraźni dzieci z nie-
pełnosprawnością intelektualną 
Dla kogo: Nauczyciele przedszkoli pracujący z 
dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według po-
trzeb
Odpłatność: 48 zł
E-mail: m.niedziewicz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Małgorzata Niedziewicz
Osoby prowadzące: Małgorzata Niedziewicz

Organizacja udzielania pomocy  
psychologiczno-pedagogicznej

Kod formy: TSZ1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 8
Cel: zapoznanie z zasadami organizacji udzielania po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej 
Dla kogo: osoby zainteresowane tematem 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 96 zł
E-mail: t.szpak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 201
Kierownik formy: Teresa Szpak
Osoby prowadzące: Teresa Szpak
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rys.: R. Syta

Wychowanie

Agresja nasza powszechna  
– jak sobie z nią radzić
Kod formy: ARM1
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 5
Cel: nabywanie wiedzy i umiejętności wychowawczych 
pozwalających nauczycielom na opanowanie poczucia 
bezradności wobec eskalacji agresji i przemocy w środo-
wisku szkolnym 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny
Odpłatność: 60 zł
E-mail: a.ratajczak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Trudny uczeń w klasie – problemy  
i wyzwania w pracy nauczyciela
Kod formy: ARM10
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 5
Cel: nabywanie wiedzy i umiejętności wychowawczych 
pozwalających nauczycielom na opanowanie poczucia 
bezradności wobec ucznia tzw. trudnego; określenie 
„zachowania trudne” na użytek warsztatu obejmują 
standardowe trudności wychowawcze, z jakimi spo-
tykamy się w szkolnej codzienności, a „trudny uczeń” 
dotyczy wyłącznie młodzieży i dzieci neurotypowych – 
tematyka warsztatu nie uwzględnia klinicznych zabu-
rzeń rozwojowych (np. autyzmu, zespołu Aspergera) ani 
neurorozwojowych zaburzeń psychicznych (np. ADHD)
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
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Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb
Odpłatność: 60 zł
E-mail: a.ratajczak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Najtrudniejszy klient szkoły - rodzic

Kod formy: ARM2
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 5
Cel: rozwijanie kompetencji personalnych i ko-
munikacyjnych – jako podstawowych narzędzi 
we współpracy z rodzicami 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny
Odpłatność: 60 zł
E-mail: a.ratajczak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Skuteczne narzędzia?  
Psychologia na usługach szkoły

Kod formy: ARM3
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 5
Cel: poszerzenie wiedzy i rozwijanie kompetencji 
metodycznych nauczycieli w oparciu o najnowsze 
badania i odkrycia psychologii uczenia się oraz 
koncepcję evidence-based practice (praktyki opar-
tej na dowodach) 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny
Odpłatność: 60 zł
E-mail: a.ratajczak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharska

„Ino oni nie chcom chcieć!”– zagadki  
motywacji

Kod formy: ARM4
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 10
Cel: poszerzenie wiedzy i rozwijanie kompetencji 
metodycznych nauczycieli w oparciu o najnowsze  
badania i odkrycia psychologii poznawczej  
– w zakresie motywacji i uczenia się (w tym teoria: 
dysonansu poznawczego, teoria samodeterminacji 
R. Ryana i E. Deciego, teoria nastawienia na trwałość 
i rozwój C. Dweck, teorię optymizmu M. Seligmana). 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb
Odpłatność: 120 zł
E-mail: a.ratajczak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Na obcej planecie

Kod formy: ARM5
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 5
Cel: rozwijanie kompetencji personalnych i komu-

nikacyjnych jako podstawowego narzędzia we współ-
pracy z uczniami w okresie adolescencji; poznanie 
kontekstu socjologicznego współczesnego funkcjono-
wania młodzieży; nabycie umiejętności rozróżniania 
podstawowych rozbieżności w funkcjonowaniu pokoleń 
X, Y, Z
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb
Odpłatność: 60 zł
E-mail: a.ratajczak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Akcja – integracja.  
Integracja zespołów klasowych i grup  
nieformalnych

Kod formy: ARM8
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 5
Cel: rozwijanie kompetencji personalnych, wychowaw-
czych i metodycznych nauczycieli w zakresie pracy 
z grupą 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb
Odpłatność: 60 zł
E-mail: a.ratajczak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
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Warsztaty antydyskryminacyjne

Kod formy: BKI2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: doskonalenie umiejętności uczestników w za-
kresie rozpoznawania i przeciwdziałania przejawom 
dyskryminacji w szkole, wyposażenie ich w narzę-
dzia do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych 
z uczniami i rodzicami 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: b.kicki@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 203
Kierownik formy: Bartosz Kicki
Osoby prowadzące: Bartosz Kicki

Warsztaty dla opiekunów samorządu 
uczniowskiego

Kod formy: BKI3
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: doskonalenie umiejętności pracy z Samorzą-
dem Uczniowskim 
Dla kogo: opiekunowie samorządu uczniowskiego 
i inni zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: b.kicki@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 203
Kierownik formy: Bartosz Kicki
Osoby prowadzące: Bartosz Kicki

Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami 
uczniów w szkole

Kod formy: BRA6
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 10
Cel: poznanie konstruktywnej konfrontacji jako 
metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami 
uczniów w szkole 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według po-
trzeb
Odpłatność: 120 zł
E-mail: b.rawecka@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Bogumiła Rawecka
Osoby prowadzące: Bogumiła Rawecka

Jak i po co stawiać uczniowi granice
 
Kod formy: EWW3
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 4
Cel: nabywanie i doskonalenie kompetencji wycho-
wawczych 
Dla kogo: nauczyciele I i II etapu edukacyjnego 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według po-
trzeb
Odpłatność: 48 zł
E-mail: e.wolak@wcdn.wroc.pl
Tel. 071 798 68 80 wew.208
Kierownik formy: Ewa Wolak
Osoby prowadzące: Ewa Wolak, Elżbieta Moryc

Praca z tekstem literackim na lekcjach etyki

Kod formy: KKU1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 8
Cel: doskonalenie umiejętności różnorodnych form 
wykorzystania tekstu literackiego na zajęciach z etyki 
Dla kogo: nauczyciele szkół podstawowych. 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 96 zł
E-mail: k.kuczynska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 204 
Kierownik formy: Katarzyna Kuczyńska
Osoby prowadzące: dr Katarzyna Kuczyńska

 
W poszukiwaniu wartości w kulturze  
popularnej

Kod formy: KKU4
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 10
Cel: doskonalenie umiejętności pracy wychowawczej 
z wykorzystaniem i wytwarzaniem tekstów kultury 
popularnej 
Dla kogo: nauczyciele, przede wszystkim nauczyciele 
etyki. 
Termin składania zgłoszeń: styczeń 2018
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2018
Odpłatność: 120 zł
E-mail: k.kuczynska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 204 
Kierownik formy: Katarzyna Kuczyńska
Osoby prowadzące: dr Katarzyna Kuczyńska, Wiktor Figiel
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Techniki coachingowe przydatne w pracy 
z uczniem i rodzicami

Kod formy: MPE4
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 16
Cel: nabycie podstawowej wiedzy i rozwój  
kompetencji coachingowych 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 192 zł
E-mail: m.perlowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 209
Kierownik formy: Maria Perłowska
Osoby prowadzące: Maria Perłowska

Skuteczna współpraca z rodzicami zada-
niem każdego nauczyciela

Kod formy: MPE5
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 16
Cel: doskonalenie umiejętności skutecznej  
współpracy z rodzicami 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: marzec 2018
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2018
Odpłatność: 192 zł
E-mail: m.perlowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 209
Kierownik formy: Maria Perłowska
Osoby prowadzące: Maria Perłowska

Mapa kariery

Kod formy: RMA8
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: doskonalenie kompetencji wychowawczych 
w zakresie planowania i wdrażania zagadnień  
doradztwa zawodowego 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: styczeń 2018
Odpłatność: 150 zł
E-mail: r.maniowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 212
Kierownik formy: Renata Maniowska
Osoby prowadzące: Renata Maniowska

Wychowanie i profilaktyka w praktyce

Kod formy: TSZ2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 8
Cel: zapoznanie z istotą programu  
wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki. 
Dla kogo: osoby zainteresowane tematyką 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: 96 zł
E-mail: t.szpak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 201
Kierownik formy: Teresa Szpak
Osoby prowadzące: Teresa Szpak
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Trening umiejętności komunikacyjnych 
i kształtowania postawy asertywnej

Kod formy: ARM12
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 5
Cel: rozwijanie kompetencji personalnych i komunika-
cyjnych – jako podstawowe narzędzie pracy nauczyciela 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny
Odpłatność: 60 zł
E-mail: a.ratajczak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Socjotechniki – bez paniki. Techniki wywiera-
nia wpływu użyteczne w szkole

Kod formy: ARM13
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 5
Cel: zapoznanie ze strategiami wywierania wpływu i ich 
zastosowaniem w warunkach placówki oświatowej 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny
Odpłatność: 60 zł
E-mail: a.ratajczak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Rozwój 
osobisty 
nauczyciela 
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Kreatywność – przereklamowana sprawa?

Kod formy: ARM6
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 10
Cel: poszerzanie umiejętności twórczego rozwią-
zywania problemów, stanowiącej bazę rozwoju 
kompetencji wychowawczych i metodycznych 
nauczycieli; rozumienie pojęcia kreatywności jako 
kluczowej kompetencji przyszłości, promowanej 
zarówno w środowiskach edukacyjnych, jak i eko-
nomicznych
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według po-
trzeb
Odpłatność: 120 zł
E-mail: a.ratajczak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Czy w nieustannym niedoczasie możliwe 
jest zarządzanie czasem

Kod formy: ARM7
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 5
Cel: nabycie umiejętności zarządzania czasem, pla-
nowania i wyznaczania priorytetów – jako element 
profilaktyki w zagrożeniu stresem i wypaleniem 
zawodowym 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według po-
trzeb

Odpłatność: 60 zł
E-mail: a.ratajczak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Emisja głosu

Kod formy: BBE3
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 16
Cel: uświadomienie, czym jest głos oraz kształtowa-
nie umiejętności operowania głosem 
Dla kogo: nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowych 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według po-
trzeb
Odpłatność: 192 zł
E-mail: b.bernacki@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 115
Kierownik formy: Bogdan Bernacki
Osoby prowadzące: Magdalena Śniadecka-Skrzypek

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 
– kuchnia energetyczna

Kod formy: BBE4
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 4
Cel: nabywanie wiedzy i umiejętności kompono-
wania posiłków zgodnie z zasadami uzupełniania 
i zachowania energii w organizmie człowieka 
Dla kogo: nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowych 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb
Odpłatność: 48 zł
E-mail: b.bernacki@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 115
Kierownik formy: Bogdan Bernacki
Osoby prowadzące: Elżbieta Szymaniak

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu  
– praca z dźwiękiem

Kod formy: BBE5
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 4
Cel: nabywanie umiejętności pracy z dźwiękiem w celu 
likwidacji napięć spowodowanych stresem 
Dla kogo: nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowych 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb
Odpłatność: 48 zł
E-mail: b.bernacki@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 115
Kierownik formy: Bogdan Bernacki
Osoby prowadzące: Elżbieta Szymaniak

Andragogika

Kod formy: BKU5
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 170
Cel: Nabywanie umiejętności pracy z dorosłymi 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 1450 zł
E-mail: b.kutrowska@wcdn.wroc.pl
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Tel. 71 798 68 80 wew. 212
Kierownik formy: Barbara Kutrowska
Osoby prowadzące: Barbara Kutrowska

Młody nauczyciel w szkole – jak pracować 
z przyjemnością

Kod formy: BRA1
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 15
Cel: nabywanie wiedzy i umiejętności wychowaw-
czych pozwalających nauczycielom na satysfakcjo-
nującą i efektywną pracę w szkole 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według po-
trzeb
Odpłatność: 180 zł
E-mail: b.rawecka@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Bogumiła Rawecka
Osoby prowadzące: Bogumiła Rawecka

Warsztaty kreatywnego nauczyciela

Kod formy: BRA2
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 15
Cel: doskonalenie umiejętności psychologicznych 
i pedagogicznych ważnych w pracy nauczyciela 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 180 zł
E-mail: b.rawecka@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141

Kierownik formy: Bogumiła Rawecka
Osoby prowadzące: Bogumiła Rawecka

Jak być szczęśliwym nauczycielem – skąd 
czerpać siły i inspiracje

Kod formy: BRA5
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 15
Cel: nabywanie kompetencji wychowawczych 
pozwalających nauczycielom na uczenie z przyjem-
nością 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: 180 zł
E-mail: b.rawecka@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Bogumiła Rawecka
Osoby prowadzące: Bogumiła Rawecka

Współpraca z rodzicami i środowiskiem 
lokalnym

Kod formy: EWW1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 4
Cel: nabywanie i doskonalenie umiejętności w za-
kresie integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym, 
doskonalenie umiejętności podejmowania dzia-
łań służących integracji grona pedagogicznego, 
uczniów i rodziców 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 48 zł
E-mail: e.wolak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 208
Kierownik formy: Ewa Wolak
Osoby prowadzące: Ewa Wolak

Jak formułować informację zwrotną (ocenę 
wspierającą rozwój ucznia)

Kod formy: EWW5
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 5
Cel: nabywanie i doskonalenie umiejętności formułowa-
nia informacji zwrotnej 
Dla kogo: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb
Odpłatność: 60 zł
E-mail: e.wolak@wcdn.wroc.pl
Tel. 071 798 68 80 wew.208
Kierownik formy: Ewa Wolak
Osoby prowadzące: Elżbieta Moryc

Język angielski na poziomie B2

Kod formy: GJA1
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 90
Cel: rozwijanie kompetencji z języka angielskiego 
Dla kogo: dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 500 zł
E-mail: g.jarmuz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 213
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Kierownik formy: Grażyna Jarmuż
Osoby prowadzące: lektorzy

Język angielski na poziomie A1

Kod formy: GJA2
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 90
Cel: doskonalenie kompetencji z języka angielskiego 
Dla kogo: dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: 1380 zł
E-mail: g.jarmuz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 213
Kierownik formy: Grażyna Jarmuż
Osoby prowadzące: lektorzy

Język angielski dla nauczycieli szkoły  
podstawowej uczących w dwóch językach

Kod formy: GJA3
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 21
Cel: doskonalenie umiejętności (w tym metodycz-
nych) nauczania w języku angielskim, jako drugim 
języku nauczania w oddziałach dwujęzycznych na 
poziomie szkoły podstawowej 
Dla kogo: nauczyciele szkół podstawowych uczący 
w języku angielskim jako drugim języku nauczania
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 650 zł
E-mail: g.jarmuz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 213

Kierownik formy: Grażyna Jarmuż
Osoby prowadzące: Anna Pasternak

Język angielski dla początkujących (A0) 

Kod formy: GJA4
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 90
Cel: nabywanie kompetencji językowych z języka 
angielskiego 
Dla kogo: dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: 1380 zł
E-mail: g.jarmuz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 213
Kierownik formy: Grażyna Jarmuż
Osoby prowadzące: Anna Pasternak

Asertywność na co dzień

Kod formy: GJA5
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 16
Cel: doskonalenie postaw asertywnych w pracy dy-
rektora lub nauczyciela 
Dla kogo: dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 979 zł
E-mail: g.jarmuz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 213
Kierownik formy: Grażyna Jarmuż
Osoby prowadzące: Grażyna Jarmuż

Jak wykorzystać metodę Action Learning 
w rozwiązywaniu problemów

Kod formy: GJA6
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 3
Cel: poznanie metody Action Learning – znajdowanie 
przełomowych rozwiązań w wyzwaniach i problemach 
Dla kogo: dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 240 zł
E-mail: g.jarmuz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 213
Kierownik formy: Grażyna Jarmuż
Osoby prowadzące: Grażyna Jarmuż

Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń

Kod formy: HST4
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 10
Cel: uświadomienie roli kreatywności we współczesnym 
świecie oraz nabywanie umiejętności metodycznych 
w zakresie rozwijania kreatywnej postawy uczniów 
Dla kogo: nauczyciele szkół podstawowych (klasy 
IV-VII), oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodsta-
wowych 
Termin składania zgłoszeń: luty 2018
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2018
Odpłatność: 120 zł
E-mail: h.staniow@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 203
Kierownik formy: Hanna Staniów
Osoby prowadzące: Hanna Staniów
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Szkoła w mieście  / 118
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Rady pedagogiczne / 138

Indeks wg nazwisk kierowników form / 150

Zgłoszenia na szkolenia i zasady odpłatności / 168

Jak pozyskać rodziców do współpracy? 
Mój indywidualny model współpracy  
z rodzicami

Kod formy: TSZ3
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 8
Cel: wypracowanie sposobu efektywnej współpracy 
z rodzicami 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: 96 zł
E-mail: t.szpak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 201
Kierownik formy: Teresa Szpak
Osoby prowadzące: Teresa Szpak
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Indeks wg nazwisk kierowników form / 150

Zgłoszenia na szkolenia i zasady odpłatności / 168

Rozwój zawodowy – od nauczyciela stażysty 
do nauczyciela dyplomowanego

Kod formy: BKU2
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 12
Cel: przygotowanie nauczycieli do realizacji stażu  
na kolejny stopień awansu zawodowego 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 144 zł
E-mail: b.kutrowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 212
Kierownik formy: Barbara Kutrowska
Osoby prowadzące: dr Barbara Kutrowska

Opiekun stażu, czyli jak wspierać rozwój za-
wodowy nauczyciela stażysty

Kod formy: HBI5
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 9
Cel: doskonalenie umiejętności zarządzania procesem 
rozwoju zawodowego nauczycieli
Dla kogo: nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 108 zł
E-mail: h.bielecka@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 206
Kierownik formy: Halina Bielecka
Osoby prowadzące: Halina Bielecka
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Awans zawodowy / 114
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Rady pedagogiczne / 138

Indeks wg nazwisk kierowników form / 150
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Opiekun stażu, czyli jak wspierać rozwój 
zawodowy nauczyciela rozpoczynającego 
staż na stopień nauczyciela mianowanego

Kod formy: HBI6
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 9
Cel: doskonalenie umiejętności zarządzania  
procesem rozwoju zawodowego nauczycieli 
Dla kogo: nauczyciele pełniący funkcję opiekuna 
stażu 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 108 zł
E-mail: h.bielecka@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 206
Kierownik formy: Halina Bielecka
Osoby prowadzące: Halina Bielecka

Awans zawodowy na stopień nauczyciela 
dyplomowanego

Kod formy: HBI7
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 16
Cel: przygotowanie nauczycieli do postępowania 
kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela  
dyplomowanego 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: listopad 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: grudzień 2017
Odpłatność: 192 zł
E-mail: h.bielecka@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 206
Kierownik formy: Halina Bielecka
Osoby prowadzące: Halina Bielecka

Awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego

Kod formy: HBI8
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 16
Cel: przygotowanie nauczycieli do uzyskania  
stopnia nauczyciela mianowanego 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 192 zł
E-mail: h.bielecka@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 206
Kierownik formy: Halina Bielecka
Osoby prowadzące: Halina Bielecka

Od nauczyciela stażysty do nauczyciela 
kontraktowego – krok po kroku

Kod formy: HBI9
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 9
Cel: zapoznanie nauczycieli stażystów z zasadami 
i procedurami awansu zawodowego 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: 108 zł
E-mail: h.bielecka@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 206
Kierownik formy: Halina Bielecka
Osoby prowadzące: Halina Bielecka

Anglista przed mianowaniem

Kod formy: MPA4
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 10
Cel: przygotowanie nauczycieli języka obcego  
do osiągnięcia stopnia nauczyciela mianowanego 
Dla kogo: nauczyciele języka obcego wszystkich etapów 
edukacyjnych 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 120 zł
E-mail: m.pajak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Maria Pająk
Osoby prowadzące: Maria Pająk

Anglista przed dyplomowaniem

Kod formy: MPA1
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 10
Cel: przygotowanie nauczycieli języka obcego  
do osiągnięcia stopnia nauczyciela dyplomowanego 
Dla kogo: nauczyciele języka obcego wszystkich etapów 
edukacyjnych 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: 120 zł
E-mail: m.pajak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Maria Pająk
Osoby prowadzące: Maria Pająk
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Szkoła 
w mieście

Grupa wsparcia koordynatorów  
Szkoły w mieście

Kod formy: AWO7
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 3
Cel: zapoznanie z ofertą edukacyjną różnych instytucji 
we Wrocławiu 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: a.wodzinska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Agata Wodzińska
Osoby prowadzące: Agata Wodzińska

Szkoła w mieście – sieć współpracy

Kod formy: BBI3
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: wg potrzeb
Cel: doskonalenie umiejętności pracy w ramach projektu 
Dla kogo: szkolni koordynatorzy projektu 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: b.biernat@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 206
Kierownik formy: Barbara Biernat
Osoby prowadzące: Barbara Biernat
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Wrocław – przedwczoraj, wczoraj i dziś. 
Zajęcia w otwartej przestrzeni edukacyjnej 
Wrocławia

Kod formy: ASO1
Rodzaj formy: kurs doskonalący
Liczba godzin: 15
Cel: doskonalenie umiejętności przydatnych  
w edukacji regionalnej i przyrodniczej 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:  
październik 2017
Odpłatność: 180 zł
E-mail: a.solska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 209
Kierownik formy: Anna Solska
Osoby prowadzące: Anna Solska,  
Dorota Downar-Zapolska
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nie  dpłatne 
Formy 

Sieci współpracy

Dwujęzyczność znaczy więcej

Kod formy: AAB3
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 15
Cel: nabywanie umiejętności metodycznych i organiza-
cyjnych w procesie kształcenia dwujęzycznego 
Dla kogo: nauczyciele przedmiotów prowadzonych 
dwujęzycznie 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: a.abramczyk@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Anna Abramczyk
Osoby prowadzące: Anna Abramczyk

Edukacja wczesnoszkolna w szkole i mieście

Kod formy: IPR5
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 20
Cel: wymiana doświadczeń oraz nabywanie nowych 
kompetencji do pracy z uczniami
Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego 
i edukacji wczesnoszkolnej
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: 
E-mail: i.przepiorkiewicz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Izabela Przepiórkiewicz
Osoby prowadzące: Izabela Przepiórkiewicz
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Rozwój osobisty nauczyciela / 104

Awans zawodowy / 114

Szkoła w mieście  / 118

Formy nieodpłatne  / 122
 

Rady pedagogiczne / 138

Indeks wg nazwisk kierowników form / 150

Zgłoszenia na szkolenia i zasady odpłatności / 168

Zabawy badawcze w przedszkolu

Kod formy: AŁU10
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 16
Cel: rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie 
planowania, organizowania i przeprowadzania bez-
piecznych zabaw badawczych w przedszkolu 
Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: a.luzniak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Anna Łuźniak
Osoby prowadzące: Anna Łuźniak

Rozwiązywanie problemów wychowawczych 
w szkole i placówkach oświatowych

Kod formy: ARM9
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 24
Cel: wspieranie systematyczne nauczycieli w ich 
pracy wychowawczej, podnoszenie umiejętności 
komunikacyjnych oraz dotyczących alternatywnych 
form rozwiązywania konfliktów (elementy procesu 
mediacyjnego, elementy Treningu Zastępowania 
Agresji); poszerzenie wiedzy w zakresie zagadnień 
psychologii wychowawczej, rozwojowej i społecznej 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: a.ratajczak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141

Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Sieć współpracy nauczycieli przygotowujących 
uczniów do udziału w Konkursie Przyrodni-
czym „Supersowa” – metodyczne ABC

Kod formy: ASO3
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 20
Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela 
przygotowującego uczniów do udziału w Konkursie 
Przyrodniczym „Supersowa” 
Dla kogo: nauczyciele przygotowujący uczniów do 
Konkursu Przyrodniczego „Supersowa” 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: a.solska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 209
Kierownik formy: Anna Solska
Osoby prowadzące: Anna Solska

Literatura dziecięca inspiracją do aktywności 
twórczej dziecka w wieku przedszkolnym – 
część II

Kod formy: AWŁ4
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 12
Cel: wykorzystanie literatury dziecięcej do stymulo-
wania aktywności twórczej dziecka w wieku przed-
szkolnym 
Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: a.wlodarczyk@wcdn.wroc.pl
Tel. 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Aneta Włodarczyk
Osoby prowadzące: Aneta Włodarczyk

Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym 
do posługiwania się językiem obcym nowożytnym

Kod formy: AWŁ5
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 8
Cel: wymiana doświadczeń z zakresu przygotowania 
dzieci do posługiwania się językiem obcym w przed-
szkolu 
Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: a.wlodarczyk@wcdn.wroc.pl
Tel. 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Aneta Włodarczyk
Osoby prowadzące: Aneta Włodarczyk

Vademecum nauczyciela wychowania  
przedszkolnego

Kod formy: AWŁ6
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 8
Cel: wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela wycho-
wania przedszkolnego 
Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
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Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: a.wlodarczyk@wcdn.wroc.pl
Tel. 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Aneta Włodarczyk
Osoby prowadzące: Aneta Włodarczyk

Pierwsze kroki w pracy z dzieckiem  
cudzoziemskim

Kod formy: AWO8
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 4
Cel: nabywanie umiejętności organizowania lekcji 
dla dziecka cudzoziemskiego 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: a.wodzinska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Agata Wodzińska
Osoby prowadzące: Agata Wodzińska

Edukacja w miejscach pamięci

Kod formy: BKI1
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 16
Cel: doskonalenie umiejętności pracy w ramach 
wrocławskiego projektu „Edukacja w miejscach 
pamięci”
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: b.kicki@wcdn.wroc.pl

Tel. 71 798 68 80 wew. 203
Kierownik formy: Bartosz Kicki
Osoby prowadzące: Bartosz Kicki

Organizacja i zarządzanie pracą szkoły 
podstawowej
Kod formy: BKU3
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 2
Cel: doskonalenie umiejętności organizacji i zarzą-
dzania pracą szkoły podstawowej 
Dla kogo: dyrektorzy szkół podstawowych 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: b.kutrowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 212
Kierownik formy: Barbara Kutrowska
Osoby prowadzące: Barbara Kutrowska

Rola wicedyrektora w organizacji i zarzą-
dzaniu pracą szkoły podstawowej

Kod formy: BKU4
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 2
Cel: doskonalenie umiejętności współzarządzania 
szkołą podstawową
Dla kogo: wicedyrektorzy szkół podstawowych 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: b.kutrowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 212
Kierownik formy: Barbara Kutrowska
Osoby prowadzące: Barbara Kutrowska

Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów 
pracujących w szkołach i placówkach  
oświatowych

Kod formy: BRA7
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 25
Cel: wspólne rozwiązywanie bieżących problemów wy-
chowawczych i dydaktycznych w szkole i w placówkach 
oświatowych 
Dla kogo: pedagodzy i psychologowie 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: b.rawecka@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Bogumiła Rawecka
Osoby prowadzące: Bogumiła Rawecka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kod formy: DDZ6
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 4
Cel: rozwijanie kompetencji wychowawczych i meto-
dycznych młodego nauczyciela 
Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wy-
chowania przedszkolnego
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: d.zapolska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Dorota Downar-Zapolska
Osoby prowadzące: Dorota Downar-Zapolska
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Współpraca z rodzicami

Kod formy: DDZ7
Rodzaj formy: warsztaty
Liczba godzin: 4
Cel: nabywanie i doskonalenie umiejętności efek-
tywnej współpracy z rodzicami 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: d.zapolska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Dorota Downar-Zapolska
Osoby prowadzące: Dorota Downar-Zapolska

Wrocławski System Biblioteczny  
dla zaawansowanych
Kod formy: DSA1
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: według potrzeb
Cel: doskonalenie umiejętności pracy we Wrocław-
skim Systemie Bibliotecznym oraz sprawdzanie 
poprawności opisu bibliograficznego, autoryzacja 
i scalanie opisów bibliograficznych 
Dla kogo: nauczyciele bibliotekarze sprawnie posłu-
gujący się programem Prolib M21 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: d.sakowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 130
Kierownik formy: Dorota Sakowska
Osoby prowadzące: Dorota Sakowska, Małgorzata 
Lenartowicz – bibliotekarz systemowy

Edukacja w miejscach pamięci
Kod formy: ESK2
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 16
Cel: doskonalenie umiejętności pracy w ramach 
wrocławskiego projektu „Edukacja w miejscach 
pamięci”
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele szkół podsta-
wowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponad-
podstawowych
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: e.skrzywanek@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 203
Kierownik formy: Ewa Skrzywanek
Osoby prowadzące: Ewa Skrzywanek,  
Bożena Święch

Organizacja i zarządzanie pracą szkoły 
ponadpodstawowej i szkoły branżowej
Kod formy: ESO4
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 12
Cel: doskonalenie umiejętności efektywnego za-
rządzania pracą szkoły ponadpodstawowej i szkoły 
branżowej 
Dla kogo: dyrektorzy szkół ponadpodstawowych 
i branżowych 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: e.sobala@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 213
Kierownik formy: Edyta Sobala
Osoby prowadzące: Edyta Sobala

Pomagamy sobie wzajemnie i uczymy się  
od siebie, czyli Action Learning w szkole

Kod formy: GJA7
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 12
Cel: budowanie kultury coachingowej w szkole 
Dla kogo: dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: g.jarmuz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 213
Kierownik formy: Grażyna Jarmuż
Osoby prowadzące: Grażyna Jarmuż

Organizacja i zarządzanie pracą w oddziałach 
gimnazjalnych

Kod formy: GJA8
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 12
Cel: współpraca dyrektorów i wicedyrektorów gimna-
zjów i szkół podstawowych w zakresie organizacji pracy 
i zarządzania oddziałami gimnazjalnymi 
Dla kogo: wicedyrektorzy gimnazjów 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: g.jarmuz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 213
Kierownik formy: Grażyna Jarmuż
Osoby prowadzące: Grażyna Jarmuż
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Nauczyciel stażysta w szkole zawodowej

Kod formy: HBI10
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 9
Cel: doskonalenie umiejętności planowania i reali-
zacji zadań w ramach rozwoju zawodowego 
Dla kogo: nauczyciele odbywający staż na stopień 
nauczyciela kontraktowego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: h.bielecka@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 206
Kierownik formy: Halina Bielecka
Osoby prowadzące: Halina Bielecka

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach  
geografii

Kod formy: HST5
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 20
Cel: współpraca nauczycieli geografii pracujących 
z uczniami zdolnymi i zainteresowanymi geografią 
Dla kogo: nauczyciele geografii 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: h.staniow@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 203
Kierownik formy: Hanna Staniów
Osoby prowadzące: Hanna Staniów

Edukacja regionalna w pracy z małymi 
dziećmi i młodszymi uczniami

Kod formy: IPR4
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 20
Cel: wymiana doświadczeń z edukacji regionalnej 
nauczycieli młodszego dziecka 
Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego 
i edukacji wczesnoszkolnej
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: i.przepiorkiewicz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 207
Kierownik formy: Izabela Przepiórkiewicz
Osoby prowadzące: Izabela Przepiórkiewicz

Matematyku, programuj

Kod formy: JLA2
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 20
Cel: rozwijanie kompetencji informatycznych 
uczniów na lekcjach matematyki
Dla kogo: nauczycie matematyki
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: j.lazar@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 209
Kierownik formy: Jolanta Lazar
Osoby prowadzące: Jolanta Lazar

Jak motywować uczniów do aktywnego udzia-
łu w lekcji wychowania fizycznego

Kod formy: JWP9
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 24
Cel: wspieranie nauczycieli wychowania fizycznego 
w celu rozwijania kompetencji zawodowych 
Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: j.piech@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Joanna Wolfart-Piech
Osoby prowadzące: Joanna Wolfart-Piech

Cały Wrocław czyta

Kod formy: LZY4
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 40
Cel: realizacja działań w ramach XV edycji akcji „Cały 
Wrocław czyta”
Dla kogo: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych, oddziałów gimnazjalnych
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: l.zyga@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 205
Kierownik formy: Lidia Zyga
Osoby prowadzące: Lidia Zyga
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CLIL – sposób na zaktywizowanie ucznia

Kod formy: MPA2
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 4
Cel: wykorzystanie nauczania interdyscyplinarnego 
w celu doskonalenia umiejętności językowej ucznia 
Dla kogo: nauczyciele języka obcego wszystkich eta-
pów edukacyjnych 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: m.pajak@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Maria Pająk
Osoby prowadzące: Maria Pająk

Umiejętności coachingowe przydatne 
w pracy wychowawcy

Kod formy: MPE8
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 10
Cel: doskonalenie umiejętności coachingowych 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: m.perlowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 209
Kierownik formy: Maria Perłowska
Osoby prowadzące: Maria Perłowska

Spotkania metodyczne nauczycieli chemii

Kod formy: MPE9
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 10
Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela 
chemii 
Dla kogo: zainteresowani nauczyciele chemii 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: m.perlowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 209
Kierownik formy: Maria Perłowska
Osoby prowadzące: Maria Perłowska

Organizacja i zarządzanie pracą młodzie-
żowego domu kultury

Kod formy: MRO5
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 12
Cel: doskonalenie umiejętności efektywnego zarzą-
dzania pracą placówki oświatowej. 
Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy młodzieżo-
wych domów kultury oraz placówek psychologicz-
no-pedagogicznych. 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według po-
trzeb
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: m.rogowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 213
Kierownik formy: Małgorzata Rogowska
Osoby prowadzące: Małgorzata Rogowska

Organizacja i zarządzanie pracą przedszkola

Kod formy: RMA7
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 12
Cel: doskonalenie umiejętności zarządzania i organiza-
cji pracy w przedszkolu 
Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkola 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: r.maniowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 212
Kierownik formy: Renata Maniowska
Osoby prowadzące: Renata Maniowska

WF – no i fajnie!

Kod formy: UBI9
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 24
Cel: wspieranie nauczycieli wychowania fizycznego 
w celu uniknięcia wypalenia zawodowego 
Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: u.bialek@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 141
Kierownik formy: Urszula Białek
Osoby prowadzące: Urszula Białek
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Sieć współpracy i samokształcenia nauczy-
cieli informatyki

Kod formy: WSZ10
Rodzaj formy: sieci współpracy
Liczba godzin: 12
Cel: doskonalenie umiejętności metodycznych 
prowadzenia zajęć z informatyki zgodnie z nową 
podstawą programową 
Dla kogo: nauczyciele szkół podstawowych 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: w.szanin@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 206
Kierownik formy: Wiktor Szanin
Osoby prowadzące: Wiktor Szanin

Konsultacje zbiorowe
Dołącz do eTwinningu

Kod formy: KWO5
Rodzaj formy: konsultacje zbiorowe
Liczba godzin: 3
Cel: nabywanie praktycznej umiejętności posługi-
wania się platformą edukacyjną eTwinning w celu 
realizacji projektu współpracy międzynarodowej 
Dla kogo: nauczyciele, którzy nie są zarejestrowani 
w programie eTwinning 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: k.wojtowicz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Karolina Wójtowicz
Osoby prowadzące: Joanna Stefańska

Załóż projekt eTwinning

Kod formy: KWO6
Rodzaj formy: konsultacje zbiorowe
Liczba godzin: 3
Cel: nabywanie praktycznej umiejętności realizo-
wania własnych projektów edukacyjnych za po-
średnictwem Internetu we współpracy ze szkołami 
w Europie 
Dla kogo: nauczyciele zarejestrowani w programie 
eTwinning, którzy nie zrealizowali żadnego projektu 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: k.wojtowicz@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 210
Kierownik formy: Karolina Wójtowicz
Osoby prowadzące: Joanna Stefańska

Biblioteka szkolna a reforma edukacji. 
Wspieranie działań organizacyjnych 
i edukacyjnych

Kod formy: LZY5
Rodzaj formy: konsultacje zbiorowe
Liczba godzin: 20
Cel: wspieranie działań edukacyjnych i organizacyj-
nych bibliotekarzy szkolnych 
Dla kogo: nauczyciele bibliotekarze Wrocławia 
Termin składania zgłoszeń: październik 2017
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: l.zyga@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 205
Kierownik formy: Lidia Zyga
Osoby prowadzące: Lidia Zyga

Prowadzenie dokumentacji przebiegu  
nauczania w przedszkolach, szkołach  
i placówkach oświatowych

Kod formy: MRO2
Rodzaj formy: konsultacje zbiorowe
Liczba godzin: 3
Cel: zapoznanie z podstawą prawną i procedurą dot. 
sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu naucza-
nia, działalności wychowawczej i opiekuńczej przez 
przedszkola, szkoły i placówki oświatowej 
Dla kogo: dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele wro-
cławskich szkół 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: m.rogowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 213
Kierownik formy: Małgorzata Rogowska
Osoby prowadzące: Małgorzata Rogowska

Ocena pracy nauczyciela

Kod formy: MRO3
Rodzaj formy: konsultacje zbiorowe
Liczba godzin: 3
Cel: nabywanie przez nauczyciela umiejętności oceny 
własnej pracy
Dla kogo: dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele wro-
cławskich szkół
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: m.rogowska@wcdn.wroc.pl
Tel. 71 798 68 80 wew. 213
Kierownik formy: Małgorzata Rogowska
Osoby prowadzące: Małgorzata Rogowska
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Biennale Twórczości Nauczycieli 2018

Kod formy: RSY1
Rodzaj formy: konsultacje zbiorowe
Liczba godzin: 8
Cel: aktywizowanie nauczycieli w obszarze sa-
morozwoju, wymiana doświadczeń i prezentacja 
osiągnięć artystycznych nauczycieli.
Dla kogo: nauczyciele i pracownicy wrocławskich 
szkóĻ i placówek oświatowych wszystkich pozio-
mów. 
Termin składania zgłoszeń: czerwiec 2018
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 
2018
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: r.syta@wcdn.wroc.pl
Tel.: 71 798 68 80 wew. 205
Kierownik formy: Robert Syta
Osoby prowadzące: Robert Syta 

Plener artystyczny w ramach Biennale 
Twórczości Nauczycieli

Kod formy: RSY2
Rodzaj formy: konsultacje zbiorowe
Liczba godzin: 8
Cel: aktywizowanie nauczycieli w obszarze sa-
morozwoju, wymiana doświadczeń i prezentacja 
osiągnięć artystycznych nauczycieli.
Dla kogo: nauczyciele i pracownicy wrocławskich 
szkóĻ i placówek oświatowych wszystkich pozio-
mów. 
Termin składania zgłoszeń: według potrzeb
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: r.syta@wcdn.wroc.pl

Tel.: 71 798 68 80 wew. 205
Kierownik formy: Robert Syta
Osoby prowadzące: Robert Syta 
 
Kaligrafia europejska - sztuka pięknego  
pisania w pracy z uczniami szkoły  
podstawowej

Kod formy: RSY3
Rodzaj formy: konsultacje zbiorowe
Liczba godzin: 8
Cel: opracowanie autorskich programów pracy nad 
umiejętnością pisania, komponowania arkuszy z 
wykorzystaniem liternictwa i elementów ilumina-
torskich
Dla kogo: nauczyciele i pracownicy wrocławskich 
szkóĻ i placówek oświatowych wszystkich pozio-
mów. 
Termin składania zgłoszeń: według potrzeb
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok
Odpłatność: forma nieodpłatna
E-mail: r.syta@wcdn.wroc.pl
Tel.: 71 798 68 80 wew. 205
Kierownik formy: Robert Syta
Osoby prowadzące: Robert Syta
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Rady 
pedagogiczne

Prawo oświatowe 
Etyka i prawo w pracy nauczyciela
Kierownik formy: Krzysztof Nowak
Osoby prowadzące: Krzysztof Nowak
Liczba godzin: 3

O danych osobowych w szkole
Kierownik formy: Grażyna Jarmuż
Osoby prowadzące: Iwona Wdowik
Liczba godzin: 2

Odpowiedzialność nauczyciela w kontekście 
praw i obowiązków
Kierownik formy: Urszula Hojda
Osoby prowadzące: Urszula Hojda
Liczba godzin: 4

Prawa i obowiązki nauczyciela
Kierownik formy: Krzysztof Nowak
Osoby prowadzące: Krzysztof Nowak
Liczba godzin: 3

Zmiany w prawie oświatowym
Kierownik formy: Krzysztof Nowak
Osoby prowadzące: Krzysztof Nowak
Liczba godzin: 3

Diagnozowanie i ewaluacja 
Jak dobrze przygotować sprawdzian,  
czyli o diagnozowaniu wiedzy i umiejętności 
uczniów
Kierownik formy: Teresa Szpak
Osoby prowadzące: Teresa Szpak, Jerzy Wachowicz
Liczba godzin: 4
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Ocena pracy nauczyciela
Kierownik formy: Małgorzata Rogowska
Osoby prowadzące: Małgorzata Rogowska
Liczba godzin: 3

Opracowywanie wyników diagnoz.  
Analiza ilościowa i jakościowa wyników
Kierownik formy: Agnieszka Motak
Osoby prowadzące: Jadwiga Kowalewska,  
Agnieszka Motak
Liczba godzin: 4

Wnioski z diagnoz WCDN a efektywność 
kształcenia z przedmiotów humanistycznych
Kierownik formy: Alicja Cisowska
Osoby prowadzące: Alicja Cisowska, Bożena Święch
Liczba godzin: 4

Wychowanie przedszkolne  
i edukacja wczesnoszkolna

Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela 
przedszkola
Kierownik formy: Jadwiga Iwanowska
Osoby prowadzące: Jadwiga Iwanowska
Liczba godzin: 4

Dress code nauczyciela w przedszkolu
Kierownik formy: Edyta Sobala
Osoby prowadzące: Edyta Sobala
Liczba godzin: 4

 

Dziecięcy potencjał – jak rozwijać i wspierać 
zdolności dzieci w wieku przedszkolnym
Kierownik formy: Anna Łuźniak
Osoby prowadzące: Anna Łuźniak
Liczba godzin: 4

Edukacja przez ruch – wprowadzenie do 
systemu Doroty Dziamskiej
Kierownik formy: Anna Łuźniak
Osoby prowadzące: Anna Łuźniak
Liczba godzin: 4
 
Gry i zabawy matematyczne  
w wychowaniu przedszkolnym  
i edukacji wczesnoszkolnej
Kierownik formy: Dorota Downar-Zapolska
Osoby prowadzące: Dorota Downar-Zapolska
Liczba godzin: 4

Integracja zespołu klasowego
Kierownik formy: Dorota Downar-Zapolska
Osoby prowadzące: Dorota Downar-Zapolska
Liczba godzin: 4

Kształtowanie tożsamości lokalnej dzieci 
młodszych
Kierownik formy: Hanna Staniów
Osoby prowadzące: Hanna Staniów
Liczba godzin: 4

Metoda origami – baje w systemie  
Edukacja przez ruch
Kierownik formy: Anna Łuźniak
Osoby prowadzące: Anna Łuźniak
Liczba godzin: 4

Od zabawy do teatru – jak przygotować przed-
stawienie teatralne?
Kierownik formy: Aneta Włodarczyk
Osoby prowadzące: Aneta Włodarczyk
Liczba godzin: 4

W krainie liczb – koncepcja wczesnego  
nauczania matematyki przez zabawę
Kierownik formy: Aneta Włodarczyk
Osoby prowadzące: Aneta Włodarczyk
Liczba godzin: 4

Wiatrak matematyczny w przedszkolu
Kierownik formy: Joanna Wolfart-Piech
Osoby prowadzące: Joanna Wolfart-Piech
Liczba godzin: 3

Wspieranie rozwoju dzieci młodszych  
we współpracy z rodzicami
Kierownik formy: Dorota Downar-Zapolska
Osoby prowadzące: Dorota Downar-Zapolska
Liczba godzin: 4

Metody i techniki pracy z uczniem
„Ino oni nie chcom chcieć!”  
– zagadki motywacji
Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Liczba godzin: 4

CLIL – wezwanie czy wyzwanie?
Kierownik formy: Maria Pająk
Osoby prowadzące: Maria Pajżk
Liczba godzin: 2
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Edukacja regionalna i patriotyczna 
w świetle nowej podstawy programowej
Kierownik formy: Hanna Staniów
Osoby prowadzące: Hanna Staniów
Liczba godzin: 4

Edukacyjne walory najbliższych  
okolic Wrocławia
Kierownik formy: Hanna Staniów
Osoby prowadzące: Hanna Staniów
Liczba godzin: 4

Jak właściwie stosować metodę projektu 
w pracy z dziećmi
Kierownik formy: Izabela Przepiórkiewicz
Osoby prowadzące: Izabela Przepiórkiewicz
Liczba godzin: 4

Metoda Action Learning w pracy nauczyciela
Kierownik formy: Grażyna Jarmuż
Osoby prowadzące: Grażyna Jarmuż
Liczba godzin: 3

Motywowanie ucznia do pracy – metody  
i techniki pracy na zajęciach szkolnych
Kierownik formy: Izabela Przepiórkiewicz
Osoby prowadzące: Izabela Przepiórkiewicz
Liczba godzin: 4

Mózg lubi sukces – dostosowanie  
wymagań edukacyjnych do możliwości 
psychofizycznych ucznia
Kierownik formy: Bogumiła Rawecka
Osoby prowadzące: Bogumiła Rawecka
Liczba godzin: 4

Nadużywanie komputera i internetu  
– metody pracy z dzieckiem, wskazówki 
dla rodziców
Kierownik formy: Bogumiła Rawecka
Osoby prowadzące: Marcin Kulpeksza  
i Grzegorz Sontowski
Liczba godzin: 4

Najnowsze technologie mobilne  
dla edukacji w nauczaniu różnych  
przedmiotów
Kierownik formy: Wiktor Szanin
Osoby prowadzące: Wiktor Szanin
Liczba godzin: 4 
Skuteczne narzędzia? Psychologia  
na usługach szkoły
Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Liczba godzin: 4

Wirtualne wycieczki po Wrocławiu
Kierownik formy: Anna Solska
Osoby prowadzące: Anna Solska, Hanna Staniów
Liczba godzin: 3

Wrocław – przestrzeń edukacyjna. Rada 
pedagogiczna w terenie
Kierownik formy: Ewa Skrzywanek
Osoby prowadzące: Ewa Skrzywanek
Liczba godzin: 4

Wykorzystanie środowiska programistyczne-
go Scratch do uatrakcyjnienia zajęć z różnych  
przedmiotów
Kierownik formy: Tomasz Jarosz
Osoby prowadzące: Tomasz Jarosz
Liczba godzin: 3

Zamiast laurki samodzielnie przygotowany 
kosmetyk dla babci i mamy
Kierownik formy: Maria Perłowska
Osoby prowadzące: Maria Perłowska
Liczba godzin: 2

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach

Dziecko o wysokich potencjałach rozwojowych 
– wyzwania w pracy nauczyciela
Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Liczba godzin: 2

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
w szkole
Kierownik formy: Jadwiga Iwanowska
Osoby prowadzące: Jadwiga Iwanowska
Liczba godzin: 4

Wychowanie
Agresja nasza powszechna  
– jak sobie z nią radzić
Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Liczba godzin: 4

Akcja – integracja. Integracja zespołów klaso-
wych i grup nieformalnych
Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Liczba godzin: 4



144 145

Konferencje otwarcia  / 18

Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów / 24

Kursy kwalifikacyjne / 32

Diagnozowanie i ewaluacja / 34
 

               Wychowanie przedszkolne  
                        i edukacja wczesnoszkolna / 38

Edukacja humanistyczna / 50 

Edukacja informatyczna / 64 

Edukacja matematyczna i przyrodnicza /70

Edukacja artystyczna i kulturalna / 74

Edukacja zawodowa / 78

Wychowanie fizyczne  / 82

Praca z uczniami o różnych potencjałach / 90

Wychowanie / 96

Rozwój osobisty nauczyciela / 104

Awans zawodowy / 114

Szkoła w mieście  / 118

Formy nieodpłatne  / 122
 

Rady pedagogiczne / 138

Indeks wg nazwisk kierowników form / 150

Zgłoszenia na szkolenia i zasady odpłatności / 168

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  
w internecie. Zabezpieczenie  
komputera w sieci, bezpieczne zachowanie  
w internecie, niepożądane treści  
dla dzieci, ataki hakerskie, antywirus
Kierownik formy: Wiktor Szanin
Osoby prowadzące: Wiktor Szanin
Liczba godzin: 4

Efektywne wykorzystanie godzin  
wychowawczych
Kierownik formy: Bożena Święch
Osoby prowadzące: Bożena Święch, Ewa Skrzywanek
Liczba godzin: 4

Jak pozyskać rodziców do współpracy
Kierownik formy: Teresa Szpak
Osoby prowadzące: Teresa Szpak
Liczba godzin: 4

Jak współdziałać z rodzicami
Kierownik formy: Bartosz Kicki
Osoby prowadzące: Bartosz Kicki
Liczba godzin: 3-6

Jak współpracować z rodzicami trudnych 
uczniów
Kierownik formy: Dorota Downar-Zapolska
Osoby prowadzące: Dorota Downar-Zapolska
Liczba godzin: 4

Komunikacja bez zgrzytów – o skutecznych 
sposobach nawiązywania porozumienia
Kierownik formy: Bogumiła Rawecka
Osoby prowadzące: Bogumiła Rawecka
Liczba godzin: 4

Komunikacja interpersonalna w pracy 
nauczyciela
Kierownik formy: Ewa Wolak
Osoby prowadzące: Ewa Wolak
Liczba godzin: 4

Kształcenie kompetencji kluczowych  
służących integralnemu rozwojowi  
i wychowaniu ucznia w świetle wartości 
ujętych w programie wychowawczo- 
-profilaktycznym szkoły 
Kierownik formy: Wiktor Szanin
Osoby prowadzące: Adam Stocki, Wiktor Szanin
Liczba godzin: 4

Na obcej planecie – zrozumieć nastolatka
Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Liczba godzin: 4

Najtrudniejszy klient szkoły - rodzic
Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Liczba godzin: 4

Organizacja udzielania pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej
Kierownik formy: Teresa Szpak
Osoby prowadzące: Teresa Szpak
Liczba godzin: 4

Oryginał, kopia, inspiracja… w sztuce Wro-
cławia i pracy nauczyciela
Kierownik formy: Krzysztof Popiel
Osoby prowadzące: Krzysztof Popiel
Liczba godzin: 4

Prowadzenie dokumentacji przebiegu  
nauczania, działalności wychowawczej  
i opiekuńczej przez przedszkola, szkoły  
i placówki
Kierownik formy: Małgorzata Rogowska
Osoby prowadzące: Małgorzata Rogowska
Liczba godzin: 4

Przeciw obojętności, ignorancji…  
w kulturze Wrocławia
Kierownik formy: Krzysztof Popiel
Osoby prowadzące: Krzysztof Popiel
Liczba godzin: 4

System pomocy psychologiczno-pedagogicz-
nej w szkole i placówkach oświatowych  
według najnowszych zmian
Kierownik formy: Bogumiła Rawecka
Osoby prowadzące: Bogumiła Rawecka
Liczba godzin: 4
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Trening kontroli złości jako metoda  
na ograniczenie trudnych zachowań 
uczniów w szkole
Kierownik formy: Bogumiła Rawecka
Osoby prowadzące: Bogumiła Rawecka
Liczba godzin: 4

Trudny rodzic w szkole – pomysły  
na efektywne spotkania
Kierownik formy: Bogumiła Rawecka
Osoby prowadzące: Bogumiła Rawecka
Liczba godzin: 4

Trudny uczeń w klasie – problemy  
i wyzwania w pracy nauczyciela
Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharsk   

Warsztaty antydyskryminacyjne
Kierownik formy: Bartosz Kicki
Osoby prowadzące: Bartosz Kicki
Liczba godzin: 4-8

Współpraca z rodzicami i środowiskiem 
lokalnym
Kierownik formy: Ewa Wolak
Osoby prowadzące: Ewa Wolak, Elżbieta Moryc
Liczba godzin: 4

Współpraca z rodzicami. Jak prowadzić 
spotkania z rodzicami
Kierownik formy: Barbara Kutrowska
Osoby prowadzące: Barbara Kutrowska
Liczba godzin: 4

Rozwój osobisty nauczyciela 

Czy w nieustannym niedoczasie możliwe 
jest zarządzanie czasem
Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Liczba godzin: 4

Emisja głosu
Kierownik formy: Bogdan Bernacki
Osoby prowadzące: Magdalena Śniadecka-Skrzypek
Liczba godzin: 3

Jak przeciwdziałać wypaleniu  
zawodowemu nauczycieli
Kierownik formy: Anna Solska
Osoby prowadzące: Anna Solska
Liczba godzin: 3

Kreatywność – przereklamowana sprawa?
Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Liczba godzin: 4

Kreatywność nauczyciela i ucznia  
potrzebą czasów
Kierownik formy: Hanna Staniów
Osoby prowadzące: Hanna Staniów
Liczba godzin: 4

Kultura języka na co dzień  
– wszyscy w szkole dbają o poprawność 
języka polskiego
Kierownik formy: Bogdan Bernacki
Osoby prowadzące: Bogdan Bernacki
Liczba godzin: 3-4

Socjotechniki – bez paniki. Techniki wywiera-
nia wpływu użyteczne w szkole
Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Liczba godzin: 4

Stres w zawodzie nauczyciela
Kierownik formy: Bogumiła Rawecka
Osoby prowadzące: Bogumiła Rawecka
Liczba godzin: 4

Trening umiejętności komunikacyjnych  
i kształtowania postawy asertywnej
Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Liczba godzin: 4

Umiejętności coachingowe przydatne w pracy 
nauczyciela
Kierownik formy: Maria Perłowska
Osoby prowadzące: Maria Perłowska
Liczba godzin: 4

Wizerunek szkoły

Budowanie marki szkoły
Kierownik formy: Bartosz Kicki
Osoby prowadzące: Bartosz Kicki
Liczba godzin: 4

Marketing, reklama i promocja  
przedszkola, szkoły, placówki oświatowej
Kierownik formy: Bogdan Bernacki
Osoby prowadzące: Edyta Sobala, Bogdan Bernacki
Liczba godzin: 3
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Wizerunek nauczyciela wizytówką szkoły
Kierownik formy: Barbara Kutrowska
Osoby prowadzące: Barbara Kutrowska
Liczba godzin: 3

Kształcenie zawodowe
Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej
Kierownik formy: Renata Maniowska
Osoby prowadzące: Teresa Nowicka,  
Renata Maniowska
Liczba godzin: 4

Egzaminy zawodowe na kierunku
technik informatyk (EE.08 i EE.09)
w świetle podstawy programowej
kształcenia w zawodach 2017
Kierownik formy: Wiktor Szanin
Osoby prowadzące: Wiktor Szanin
Liczba godzin: 4

Zmiany w kształceniu zawodowym  
od roku szk. 2017/2018
Kierownik formy: Halina Bielecka
Osoby prowadzące: Halina Bielecka
Liczba godzin: 3

Koncepcja pracy szkoły
Kierownik formy: Renata Maniowska
Osoby prowadzące: Renata Maniowska
Liczba godzin: 4
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Indeks  form 

Anna Abramczyk:  

•  Aktywnie, radośnie i wspólnie – metody i tech-
niki pracy sprzyjające aktywności każdego ucznia 
w grupie / AAB1 / 51

•  Funkcja oceny szkolnej, zasady prawidłowego 
oceniania osiągnięć uczniów / AAB2 / 35 

•  Dwujęzyczność znaczy więcej /AAB3 /123
•  ABC oceniania kształtującego – dobry start  
/AAB4  / 51 

•  Jak indywidualizować, żeby nie zwariować 
 / AAB5 / 91

•  Coaching w edukacji. Moda czy skuteczność?  
/ AAB6 / 52

•  Wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy – mit czy 
rzeczywistość szkolna? O nauczaniu polisenso-
rycznym /AAB7 /52

Bogdan Bernacki: 

•  Korespondencja urzędowa / BBE1 / 25
•  Analizujemy filmy na zajęciach szkolnych   
   / BBE2 / 54
•  Emisja głosu / BBE3 / 106
•  Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu  
   –  kuchnia energetyczna / BBE4 / 106
•  Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu  
  – praca z dźwiękiem / BBE5 /107

według   nazwisk  
doradców  
i konsultantów
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Urszula Białek:  

•  Nowa podstawa programowa z wychowa-
nia fizycznego - II etap edukacyjny  
/ UBI1 / 86

•  Ocena z wychowania fizycznego - II etap 
edukacyjny / UBI2 / 88

•  Nowy program nauczania wychowania 
fizycznego - II etap edukacyjny /UBI3 / 88 

•  Awans zawodowy nauczyciela wychowania 
fizycznego - II etap edukacyjny / UBI4 / 88

•  Gimnastyka w klasach I-III - usprawniamy 
dzieciaki / UBI5 / 88

•  Korfball jako nowoczesna forma aktywno-
ści fizycznej  / UBI6 / 89

•  Taniec w szkole / UBI7 / 89 
•  Wiatrak matematyczny jako narzędzie  
 pracy nauczyciela z dzieckiem młodszym   
/ UBI8 / 48

•  WF – no i fajnie! / UBI9 / 133
•  Diagnoza sprawności fizycznej ucznia  
w szkole podstawowej / UBI10  / 87

•  Gimnastyka w szkole podstawowej   
/ UBI11 / 87

Halina Bielecka:  

• Metodyka nauczania przedmiotów  
   zawodowych w świetle zmian w kształce- 
   niu zawodowym / HBI1 / 80

• Dokumentacja programowa – podstawa  
  programowa, plan nauczania i program   
  nauczania do zawodu od 1 września 2017   
   / HBI2 / 80
• Rozwijanie kompetencji personalno- 
  -społecznych uczniów w programach  
   nauczania do zawodu / HBI3 / 80
• Normalizacja w kształceniu zawodowym   
   / HBI4 / 80
• Opiekun stażu, czyli jak wspierać rozwój  
   zawodowy nauczyciela stażysty / HBI5 / 115
• Opiekun stażu, czyli jak wspierać rozwój  
   zawodowy nauczyciela rozpoczynającego  
    staż na stopień nauczyciela mianowanego  
    / HBI6 / 116
• Awans zawodowy na stopień nauczyciela  
   dyplomowanego / HBI7 / 116
• Awans zawodowy na stopień nauczyciela  
   mianowanego / HBI8  / 116
• Od nauczyciela stażysty do nauczyciela  
   kontraktowego – krok po kroku  
    / HBI9  / 116
• Nauczyciel stażysta w szkole zawodowej  
   / HBI10 / 130

Barbara Biernat:  
• Konstruowanie kursu na platformie  
   Moodle  / BBI1 / 79 

• Narzędzia TOC nie tylko w edukacji  
   zawodowej / BBI2 / 79
• Szkoła w mieście – sieć współpracy  
   / BBI3 / 119

Alicja Cisowska - wicedyrektor:  

• Awans zawodowy nauczyciela - zadania  
   dyrektora / ACI1 / 30

Dorota Downar-Zapolska:  

• Gry i zabawy matematyczne w edukacji 
   wczesnoszkolnej / DDZ1 / 43
• Jak współpracować z rodzicami trudnych 
   uczniów / DDZ2 / 43
• Wychowanie przez zabawę / DDZ3 / 44
• Wspieranie rozwoju dzieci młodszych  
   we współpracy z rodzicami / DDZ4 / 44
• Gry i zabawy muzyczne w edukacji 
   wczesnoszkolnej / DDZ5 / 44
• Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  
   / DDZ6 / 127
• Współpraca z rodzicami / DDZ7 / 128
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Jolanta Góreczna  
- dyrektor WCDN: 

• Rytmika dla najmłodszych. Poznaj,  
   pokochaj, poprowadź / JGÓ1 / 46 

Danuta Gromek:  

• Zajęcia ruchowe ze śpiewem i muzykowa- 
   nie w świetlicy szkolnej / DGR1 / 44

Urszula Hojda - wicedyrektor: 

• Prawo pracy w praktyce szkolnej  
   / UHO1/28
• Kpa w szkole / UHO2 / 29
• Mobbing i dyskryminacja w miejscu  
   pracy  / UHO3 / 29
• Zarządzenia dyrektora szkoły i uchwały  
   rady pedagogicznej / UHO4 / 30

Jadwiga Iwanowska: 

• Metoda projektu w przedszkolu i edukacji  
   wczesnoszkolnej / JIW1 / 46
• Wychowanie jako zadanie / JIW2 / 47
 
Grażyna Jarmuż: 

• Język angielski na poziomie B2  
   / GJA1 / 109

• Język angielski na poziomie A1  
   / GJA2/ 110
• Język angielski dla nauczycieli szkoły  
   podstawowej uczących w dwóch językach  
   / GJA3 / 110
• Język angielski dla początkujących (A0) 
   / GJA4 / 110
• Asertywność na co dzień / GJA5 / 110
• Jak wykorzystać metodę Action Learning  
   w rozwiązywaniu problemów  
   / GJA6 / 111
• Pomagamy sobie wzajemnie i uczymy się  
   od siebie, czyli Action Learning w szkole 
   / GJA7 / 129
• Organizacja i zarządzanie pracą  
   w oddziałach gimnazjalnych  
   / GJA8 / 129
 
Tomasz Jarosz:  

• Programowanie gier komputerowych  
   w Scratchu – podstawy / TJA1 / 65
• Podstawy programowania w języku C++  
   / TJA2  / 66
• Diagnozy przedmiotowe – obsługa  
   narzędzia do wprowadzania danych  
   oraz analiza wyników / TJA3 / 36

Elżbieta Kazańska:  
 
• Kreatywność dziecka rozwijana w oparciu  
   o język plastyczny – katalog inspiracji  
   / EKA1 / 75
• Ekspresja twórcza – odkrywanie nowych  
   technik, tematów na zajęciach  
   plastycznych  / EKA2 / 75
• Czytam – słucham – tworzę. Ilustracja  
   plastyczna na zajęciach w szkole  
    / EKA3 / 76
• Budowanie poczucia własnej wartości  
   oraz kształtowanie dobrych relacji  
   z innymi poprzez ekspresję plastyczną  
   / EKA4 / 76
•  Nie tylko krasnale. Wrocław – mieszkam    
    – jestem – znam. Propozycje zajęć  
    plastycznych zainspirowanych kulturą  
    regionu / EKA5 / 76
• Księga natury czytana w mieście – zajęcia  
   plastyczne o charakterze ekologicznym  
   / EKA6 / 76

Bartosz Kicki:  

• Edukacja w miejscach pamięci / BKI1 / 126
• Warsztaty antydyskryminacyjne  
   / BKI2 / 100
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• Warsztaty dla opiekunów samorządu  
   uczniowskiego / BKI3 / 100

Jadwiga Kowalewska:  

• Diagnozowanie osiągnięć szkolnych  
   ucznia / JKO1 / 36
• Rozbudzanie u uczniów motywacji  
  do pracy na lekcjach matematyki  
   / JKO2 / 71

dr Barbara Kutrowska:  

• Gry i zabawy na koncentrację uwagi  
   / BKU1 / 92
• Rozwój zawodowy – od nauczyciela  
   stażysty do nauczyciela dyplomowanego  
   / BKU2 / 115 
• Organizacja i zarządzanie pracą szkoły 
   podstawowej / BKU3 / 126
• Rola wicedyrektora w organizacji  
   i zarządzaniu pracą szkoły podstawowej  
   / BKU4  / 126
• Andragogika / BKU5 / 107

dr Katarzyna Kuczyńska:  

• Praca z tekstem literackim na lekcjach  
   etyki / KKU1 / 101

• Praca z tekstem filozoficznym na lekcjach  
   etyki / KKU2 / 59
• Praca z tekstem filozoficznym – nie tylko  
   na maturze / KKU3 / 59
• W poszukiwaniu wartości w kulturze  
   popularnej / KKU4 / 101

Jolanta Lazar:  

• E-nauczanie na platformie Moodle / JLA1 / 72 
• Matematyku, programuj / JLA2 / 130
• Gry i zabawy dydaktyczne w nauczaniu  
   matematyki / JLA3 / 72
• Nowa podstawa programowa z matematyki  
   / JLA4 / 72

Anna Łuźniak:  

• Od kropeczki do literki – jak przez ruch  
   i zabawę przygotować przedszkolaka  
   do czytania i pisania / AŁU1 / 39
• Matematyka w działaniu – zabawy  
   wspierające rozwój umysłowy dzieci  
   w wieku przedszkolnym / AŁU2 / 39 
• Fabryka wyobraźni – jak rozwijać  
   kreatywność małych dzieci / AŁU3 / 40
• Doświadczenia i eksperymenty  
   dla najmłodszych / AŁU4 / 40
• Edukacja przez ruch – jesienne inspiracje 
   Wybrane elementy systemu jako techniki 
   pracy z dzieckiem w przedszkolu  

   / AŁU5 / 40 
• Edukacja przez ruch – zimowe inspiracje.  
   Wybrane elementy systemu jako techniki pracy  
    z dzieckiem w przedszkolu  
   / AŁU6 / 40
• Edukacja przez ruch – wiosenne inspiracje. 
   Wybrane elementy systemu jako techniki  
    pracy z dzieckiem w przedszkolu  
    / AŁU7 / 41
• Edukacja przez ruch – letnie inspiracje. 
   Wybrane elementy systemu jako techniki  
    pracy z dzieckiem w przedszkolu  
   / AŁU8 / 41
• Radość doświadczania – zabawy badawcze,  
   plastyczne i polisensoryczne w przedszkolu  
   / AŁU9 / 42
• Zabawy badawcze w przedszkolu  
   / AŁU10 / 124

Renata Maniowska:  

• Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki 
   nauczania języka angielskiego w okresie  
   wczesnoszkolnym dla nauczycieli  
   przedszkoli i nauczania początkowego  
   / RMA1 / 33
• Tenis stołowy alternatywną formą ruchową  
   na lekcjach wychowania fizycznego  
   / RMA2 / 86
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• Squash jako alternatywna forma ruchowa  
   na lekcjach wychowania fizycznego  
   / RMA3 / 86
• Badminton jako uatrakcyjnienie zajęć  
   ruchowych w szkole / RMA4 / 86
• Zakładanie organizacji pozarządowych  
   dla wspierania realizacji zadań  
   edukacyjnych w szkole / RMA5 / 28
• Aplikowanie o środki zewnętrzne  
   do jednostek samorządowych i rządowych  
   na wspomaganie zadań edukacyjnych 
   szkolnych i pozaszkolnych RMA6 / 28 
• Organizacja i zarządzanie pracą  
   przedszkola / RMA7 / 133
• Mapa kariery / RMA8 / 102

Agnieszka Motak:  

• Excel jako narzędzie wspomagające pracę  
   dydaktyczną nauczyciela / AMO1 / 68
• Excel, PowerPoint i Moodle  / AMO2 / 65

Krzysztof Nowak - wicedyrektor:  

• Zarządzanie w pracy wicedyrektora szkoły 
   /placówki / KNO1 / 26
• Kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą  
   / KNO2 / 33

Małgorzata Niedziewicz:  

• Rozwijanie poprzez zabawę inteligencji  
   emocjonalnej dziecka z niepełnosprawno- 
   ścią intelektualną / MNI1 / 94
• Makulatura jako materiał plastyczny  
   / MNI2/ 94

Ewa Obara-Grączewska:  

• Praca z uczniem obcojęzycznym 
   – kontynuacja / EOB1 / 93
• Teksty kultury – nie tylko na maturze  
   z języka polskiego / EOB2 / 77
• Matura ustna z języka polskiego / EOB3 / 56

Maria Pająk: 
 
• Anglista przed dyplomowaniem / MPA1/ 117
• CLIL – sposób na zaktywizowanie ucznia  
  / MPA2 / 132
• Sposób na program nauczania  
   – język obcy nowożytny / MPA3 / 62
• Anglista przed mianowaniem / MPA4 / 117 

Maria Perłowska:  

• Umiejętności coachingowe przydatne  
   w pracy dyrektora / MPE1 / 26

• Leadership jako inna koncepcja  
   przywództwa edukacyjnego / MPE2 / 27
• Jak przygotować ciekawą lekcję chemii  
   w szkole podstawowej / MPE3 / 72 
• Techniki coachingowe przydatne w pracy  
   z uczniem i rodzicami / MPE4  / 102
• Skuteczna współpraca z rodzicami  
   zadaniem każdego nauczyciela / MPE5 / 102
• Nowe wyzwania w metodyce i dydaktyce  
  / MPE6 / 73
• Umiejętności coachingowe przydatne 
   w pracy wychowawcy / MPE8 / 132
• Spotkania metodyczne nauczycieli chemii  
   / MPE9 / 132 

Izabela  Przepiórkiewicz:  

• Małe książeczki – ważne dziecięce sprawy. 
   Wartość tekstów literackich w pracy  
    nad rozwojem dziecka / IPR1 / 45
• Metodyka edukacji informatycznej  
   w klasie pierwszej szkoły podstawowej / IPR2 / 46
• Metody aktywizujące w wychowaniu  
   przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej  
   / IPR3 / 46
• Edukacja regionalna w pracy z małymi 
   dziećmi i młodszymi uczniami  
   / IPR4 / 130
• Edukacja wczesnoszkolna w szkole  
   i mieście / IPR5 / 123
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Agnieszka Ratajczak-Mucharska:  

• Agresja nasza powszechna – jak sobie  
   z nią radzić / ARM1 / 97
• Najtrudniejszy klient szkoły - rodzic  
   / ARM2 / 98
• Skuteczne narzędzia? Psychologia  
   na usługach szkoły / ARM3 / 98
• „Ino oni nie chcom chcieć!”– zagadki  
    motywacji / ARM4 / 98
• Na obcej planecie / ARM5 / 98
• Kreatywność – przereklamowana sprawa?  
   / ARM6 / 106
• Czy w nieustannym niedoczasie możliwe  
   jest zarządzanie czasem / ARM7 / 106
• Akcja – integracja. Integracja zespołów  
   klasowych i grup nieformalnych / ARM8 / 99
• Rozwiązywanie problemów wychowaw- 
   czych w szkole i placówkach oświatowych  
   / ARM9 / 124
• Trudny uczeń w klasie – problemy  
   i wyzwania w pracy nauczyciela / ARM10 / 97
• Dziecko o wysokich potencjałach  
   rozwojowych – wyzwania w pracy  
   nauczyciela / ARM11 / 91
• Trening umiejętności komunikacyjnych  
  i kształtowania postawy asertywnej 
   / ARM12 / 105
• Socjotechniki – bez paniki. Techniki  

   wywierania wpływu użyteczne w szkole 
   / ARM13 / 105 

Bogumiła Rawecka:  

• Młody nauczyciel w szkole – jak pracować 
   z przyjemnością / BRA1 / 108
• Warsztaty kreatywnego nauczyciela  
   / BRA2 / 108
• Uczeń zagrożony niepowodzeniami  
   szkolnymi w klasie – diagnoza, przyczyny,  
   pomoc / BRA3 / 92
• Repetytorium metodyczne – uczeń  
   z trudnymi zachowaniami: autyzmem  
   i zespołem Aspergera w placówce  
   ogólnodostępnej / BRA4  / 92
• Jak być szczęśliwym nauczycielem  
   – skąd czerpać siły i inspiracje 
   / BRA5/ 108 
• Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami  
   uczniów w szkole / BRA6 / 100
• Grupa wsparcia dla pedagogów  
    i psychologów pracujących w szkołach  
    i placówkach oświatowych / BRA7 / 127 

Małgorzata Rogowska: 
 

• Ocena pracy dyrektora w kontekście zadań  
   organu prowadzącego / MRO1 / 27
• Prowadzenie dokumentacji przebiegu  

   nauczania w przedszkolach, szkołach  
   i placówkach oświatowych / MRO2 / 135
• Ocena pracy nauczyciela / MRO3 / 135
• Rola dyrektora w przeciwdziałaniu  
   zagrożeniom / MRO4 / 28
• Organizacja i zarządzanie pracą  
   młodzieżowego domu kultury  
   / MRO5 / 132

Dorota Sakowska:  
• Wrocławski System Biblioteczny  
   dla zaawansowanych / DSA1 / 128
• Biblioterapia w nowoczesnym systemie  
   edukacji – I i II stopień / DSA2 / 92
• Literatura jako narzędzie terapeutyczne  
   i edukacyjne. Warsztaty z zakresu  
   biblioterapii – III stopień / DSA3 / 93
• Gry książkowe / DSA4 / 55
• Metody pracy zespołowej w praktyce  
   zawodowej nauczyciela bibliotekarza    
   / DSA5 / 56
• Nowoczesne metody promocji  
   czytelnictwa wśród młodzieży / DSA6 / 56
• Zastosowanie gry planszowej, terenowej,  
   komputerowej w pracy nauczyciela 
   bibliotekarza / DSA7 / 56
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Ewa Skrzywanek:  

• Spacery wrocławskie – aktywne  
   zwiedzanie miasta. Wrocławskie zamki  
   i pałace / ESK1 / 57
• Edukacja w miejscach pamięci  
   / ESK2 / 128 
• MIT – migracje, integracje, tożsamość  
   / ESK3 / 57 
• Wychowanie patriotyczne w szkole  
   – 100 lat niepodległości / ESK4 / 58

Edyta Sobala:  

• Język polski w szkole branżowej I stopnia  
   – konstruowanie programu nauczania  
   / ESO1 / 58
• Kontrola zarządcza w szkole/placówce  
   / ESO2 / 25
• Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły  
   / ESO3 / 26
• Organizacja i zarządzanie pracą szkoły  
   ponadpodstawowej i szkoły branżowej  
   / ESO4 / 128 

• Anna Solska:  

• Wrocław – przedwczoraj, wczoraj i dziś.  
    Zajęcia w otwartej przestrzeni edukacyj- 
    ne j Wrocławia / ASO1 / 120 

• Jak wykonać balon trzymający szklanki  
   i lawową lampę - doświadczenia  
   przyrodnicze rozwijające uzdolnienia  
   i zainteresowania przyrodnicze uczniów  
   / ASO2 / 71
• Sieć współpracy nauczycieli  
   przygotowujących uczniów do udziału  
   Konkursie Przyrodniczym „Supersowa”  
   – metodyczne ABC / ASO3 / 124

Hanna Staniów:  
• Moja mała Ojczyzna. Edukacja regionalna 
   dzieci młodszych / HST1 / 45
• Jestem wrocławianinem – jestem  
  Dolnoślązakiem. Kształtowanie  
  tożsamości lokalnej dzieci i młodzieży  
  / HST2 / 58
• Spacery wrocławskie – aktywne  
    zwiedzanie miasta. Peryferyjne osiedla  
    Wrocławia / HST3 / 58
• Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń  
   / HST4 / 111
• Praca z uczniem zdolnym na lekcjach  
   geografii  / HST5 / 130

Teresa Szpak:  

• Organizacja udzielania pomocy psycholo- 
   giczno-pedagogicznej / TSZ1 / 95

• Wychowanie i profilaktyka w praktyce  
   / TSZ2 / 102
• Jak pozyskać rodziców do współpracy?  
   Mój indywidualny model współpracy 
   z rodzicami / TSZ3 / 112

Wiktor Szanin:  

• Tablica interaktywna, platformy  
   e-learningowe w pracy dydaktycznej  
   nauczyciela / WSZ1 / 66
• Prezentacja multimedialna narzędziem  
   pracy nauczyciela / WSZ2 / 66
• Pogodne przywództwo w edukacji 
   / WSZ3 / 30
• Edycja i montaż filmów oraz multimedialne 
  możliwości systemu operacyjnego Windows  
  / WSZ4 / 66
• Programowanie i algorytmika w wybranych 
   środowiskach programistycznych  
   w świetle nowej podstawy programowej  
   z informatyki / WSZ5 / 67
• Metodyka informatyki w szkole  
   podstawowej w świetle nowej podstawy  
   programowej / WSZ6 / 67
• Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela 
  / WSZ7 / 68
• Edukacja przedszkolna z TIK a nowa  
   podstawa programowa / WSZ8 / 68
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• Programowanie wizualne według nowej  
   podstawy programowej w klasach IV-VIII  
   szkoły podstawowej / WSZ9 / 68
• Sieć współpracy i samokształcenia  
    nauczycieli informatyki / WSZ10 / 134

Robert Syta:

• Biennale Twórczości Nauczycieli 2018  
   / RSY1 / 136
• Plener artystyczny w ramach Biennale  
   Twórczości Nauczycieli / RSY2 /136
• Kaligrafia europejska - sztuka pięknego  
   pisania w pracy z uczniami szkoły  
   podstawowej / RSY3 136

Bożena Święch:  

• Konteksty lektur z gwiazdką – Wesele   
   / BSW1 / 54
• Krótkie formy epickie na lekcjach języka  
   polskiego w szkole ponadpodstawowej  
   / BSW2 / 55 
 

Jerzy Wachowicz:  

• Kalkulator EWD 100 i jego zastosowania  
   / JWA1 / 36

Aneta Włodarczyk: 

• Nauczyciel stażysta w przedszkolu  
   / AWŁ1 / 42
• Zabawy z wyobraźnią / AWŁ2 / 42
• Od zabawy do teatru – jak przygotować  
   przedstawienie teatralne / AWŁ3 / 42
• Literatura dziecięca inspiracją do aktywności  
    twórczej dziecka w wieku przedszkolnym  
   – część II / AWŁ4 / 124
• Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym  
   do posługiwania się językiem obcym nowo- 
   żytnym / AWŁ5 / 125
• Vademecum nauczyciela wychowania  
   przedszkolnego / AWŁ6 / 125
 
Agata Wodzińska:  

• Sztuka pisania dłuższych form wypowiedzi  
   / AWO1 / 52
• Pisać twórczo – kreatywne metody  
   kształcenia umiejętności pisania uczniów  
   / AWO2 / 52
• Jeszcze ciekawsze lekcje języka polskiego  
   / AWO3 / 53
• Retoryka od smyka – systemowe wprowa- 
   dzanie elementów retoryki na języku pol- 
   skim / AWO4 / 53
• Aby czytali – ciekawe formy pracy  
   z lekturą / AWO5 / 54

• Struktura lekcji nowoczesnego nauczania  
   / AWO6 / 54
• Grupa wsparcia koordynatorów Szkoły  
   w mieście / AWO7 / 119
• Pierwsze kroki w pracy z dzieckiem  
   cudzoziemskim / AWO8 / 126

Ewa Wolak:  

• Współpraca z rodzicami i środowiskiem  
   lokalnym / EWW1 / 108
• Bezpieczni w internecie / EWW2 / 26
• Jak i po co stawiać uczniowi granice  
   / EWW3 / 100
• Ocenianie kształtujące – sukces nauczyciela  
   i ucznia / EWW4 / 94 
• Jak formułować informację zwrotną  
   (ocenę wspierającą rozwój ucznia)  
   / EWW5 / 109

Joanna Wolfart–Piech:  

• Podstawa programowa z wychowania  
   fizycznego – III etap edukacyjny  
   / JWP1/ 83
• Nowy program nauczania wychowania  
   fizycznego – III etap edukacyjny  
   / JWP2 / 83
• Ocena z wychowania fizycznego – III etap  
   edukacyjny / JWP3 / 84
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• Diagnoza sprawności fizycznej ucznia  
   w szkole ponadpodstawowej / JWP4 / 84
• Awans zawodowy nauczyciela wychowania  
   fizycznego – III, IV etap edukacyjny  
   / JWP5 / 84
• Step jako alternatywna forma aktywności 
  fizycznej / JWP6 / 84 
• Bezpieczna zima – narciarstwo zjazdowe  
   / JWP7 / 85
• Fitness i relaksacja w szkole / JWP8 / 85
• Jak motywować uczniów do aktywnego  
   udziału w lekcji wychowania fizycznego  
   / JWP9 / 131

Karolina Wójtowicz: 

• Who’s in charge? Skuteczne zarządzanie  
   zespołem klasowym podczas zajęć  
   j. angielskiego / KWO1 / 60
• To go real or to go virtual – that is the  
   question! Budowanie autorskiej bazy  
   dydaktycznej / KWO2 / 60
• Let’s run that show! Elementy dramy  
   i teatralizacji w nauczaniu języka angiel- 
   skiego / KWO4 / 60
• Dołącz do eTwinningu / KWO5 / 134
• Załóż projekt eTwinning / KWO6 / 134
• Angielski w ruchu, czyli TPR w praktyce 
   / KWO7 / 47

• Opowiem ci bajkę po angielsku, czyli  
   metoda narracyjna w kształceniu  
   językowym małego dziecka / KWO8 / 48
 
Lidia Zyga:  

• Gry i zabawy literackie w placówce  
   i w terenie z wykorzystaniem geocachingu  
   / LZY1 / 60
• Promocja czytania w internecie  
   / LZY2 / 61
• Twórczość własna dzieci i młodzieży.  
   Jak wspierać i pomagać w rozwoju talentu  
   pisarskiego / LZY3 / 61
• Cały Wrocław czyta / LZY4 / 131
• Biblioteka szkolna a reforma edukacji.  
   Wspieranie działań organizacyjnych  
   i edukacyjnych / LZY5 / 134
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Zgłoszenia 
na szkolenia 
i zasady odpłatności

Tryb zgłoszenia i odpłatności
 
 

Kursy 
• Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie 
formularza (Zgłoszenie udziału w formie  
doskonalenia WCDN) przez zainteresowanego nauczy-
ciela lub dyrektora i przesłanie go pocztą, faksem  
(fax 71 796 45 61) do WCDN lub pocztą elektroniczną 
do kierownika formy.
• Po skompletowaniu grupy, zgłoszone osoby otrzymają 
telefonicznie lub mailowo informację o terminie rozpo-
częcia zajęć.
• Przed rozpoczęciem szkolenia należy uiścić opłatę, 
która jest każdorazowo podana przy danym kursie.  
W tytule przelewu należy wpisać kod i nazwę formy oraz 
nazwiska uczestników. 
Numer rachunku: 89 1020 5226 0000 6202 0416 6856 
WCDN, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław
• Po potwierdzeniu uczestnictwa rezygnacja z udziału w 
szkoleniu następuje wyłącznie w formie pisemnej (e-ma-
il, fax) najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 
W przypadku zgłoszenia rezygnacji później niż 5 dni 
przed dniem rozpoczęcia szkolenia lub niezgłoszenia 
się na szkolenie nauczyciel zostanie obciążony kosztami 
uczestnictwa w wysokości 50% kosztów szkolenia na 
podstawie wystawionej faktury.

Rady pedagogiczne 
•  Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej następuje 
poprzez wypełnienie formularza (Zgłoszenie szkolenia 



170 171

Konferencje otwarcia  / 18

Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów / 24

Kursy kwalifikacyjne / 32

Diagnozowanie i ewaluacja / 34
 

               Wychowanie przedszkolne  
                        i edukacja wczesnoszkolna / 38

Edukacja humanistyczna / 50 

Edukacja informatyczna / 64 

Edukacja matematyczna i przyrodnicza /70

Edukacja artystyczna i kulturalna / 74

Edukacja zawodowa / 78

Wychowanie fizyczne  / 82

Praca z uczniami o różnych potencjałach / 90

Wychowanie / 96

Rozwój osobisty nauczyciela / 104

Awans zawodowy / 114

Szkoła w mieście  / 118

Formy nieodpłatne  / 122
 

Rady pedagogiczne / 138

Indeks wg nazwisk kierowników form / 150

Zgłoszenia na szkolenia i zasady odpłatności / 168

rady pedagogicznej), przynajmniej miesiąc przed 
planowanym terminem.
•  Termin szkolenia określony w zgłoszeniu jest 
terminem sugerowanym, a dokładne jego okre-
ślenie następuje po otrzymaniu zgłoszenia przez 
WCDN.
•  Koszt szkolenia rady pedagogicznej – do uzgod-
nienia (uzależniony od jej liczebności oraz miejsca 
szkolenia). 
  
 

Zasady wystawiania faktur  
i not księgowych 
 
Uczestnik kursu otrzyma fakturę imienną, 
jeżeli: 

•  osobiście dokona wpłaty ze swojego konta 
bankowego lub za pośrednictwem poczty na rachu-
nek WCDN. Zgodnie z art. 106 b ust. 3 ustawy o 
VAT z 11 marca 2004 r. (Dz.U.  z 2011, poz. 1054 z 
późn. zm.), faktury imienne wystawia się w ciągu 
3 miesięcy od dokonania wpłaty przez uczestnika 
szkolenia, kursu itp.,
•  faktura imienna wystawiana jest na pisemną 
prośbę uczestnika; konieczne jest podanie swoich 
danych (imię i nazwisko, adres z kodem poczto-
wym). 
 
 
 
 
 
 
 

Placówka prowadzona przez Gminę  
Wrocław otrzyma notę księgową, jeżeli: 

•  dyrektor placówki podpisze prośbę o wystawie-
nie noty księgowej na zgłoszeniu udziału w formie 
doskonalenia,
•  dyrektor placówki wystąpi do WCDN z pisemną 
prośbą o wystawienie noty księgowej przelewowej  
z terminem 21 dni z uwzględnieniem wysokości 
kwoty dofinansowania oraz imienia i nazwiska 
uczestnika kursu,
•  placówka dokona wpłaty ze swojego konta ban-
kowego, dyrektor placówki otrzyma notę księgową 
za uczestnika kursu nie później niż w ostatni dzień 
miesiąca, w którym została dokonana wpłata. 
 
Placówki, które nie są obsługiwane przez 
Gminę Wrocław, otrzymają fakturę, jeżeli: 

•  dyrektor placówki podpisze prośbę o wystawie-
nie faktury na zgłoszeniu udziału w formie dosko-
nalenia,
•  dyrektor placówki wystąpi do WCDN z pisemną 
prośbą o wystawienie faktury przelewowej z ter-
minem 21 dni z uwzględnieniem wysokości kwoty 
dofinansowania oraz imienia i nazwiska uczestnika 
kursu,
•  placówka dokona wpłaty ze swojego konta 
bankowego, dyrektor placówki otrzyma fakturę za 
uczestnika kursu nie później niż w ostatni dzień 
miesiąca, w którym została dokonana wpłata.
•  Faktura na placówkę lub osobę prowadzącą 
działalność gospodarczą musi być wystawiona nie 
później niż 15 dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty. 

Podwójna wpłata 
• Jeśli zostanie dokonana podwójna wpłata, zwroty będą 
dokonywane na podstawie pisemnej prośby; podanie 
powinno zawierać numer konta bankowego i dokładny 
adres.



Zgłoszenie udziału w formie doskonalenia WCDN
kod formy |__|__|__|__|__|     nazwa formy |____________________________________________________|
Pan/Pani* imię uczestnika |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nazwisko uczestnika |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
zatrudniona/y jako (bez przedmiotu)  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
w jednostce oświat. SP/Gim/Prz/LO* inna, jaka |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nr |__|__|__|__|__|
w/w jednostka oświatowa mieści się z Zespole*    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
w jakim mieście znajduje się jedn. oświat.:  w/we  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
tel. do pracy |__|__| |__|__|__| |__|__| |__|__| data urodzenia (dzień•mies.•rok) |__|__| • |__|__| •  1 9 |__|__| r.
miejsce urodzenia |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
email: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
• Wpłata za szkolenie następuje po uzyskaniu informacji od kierownika formy o uruchomieniu szkolenia.
• Po potwierdzeniu uczestnictwa rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje wyłącznie w formie pisemnej (email, fax,) 
najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
• W przypadku zgłoszenia rezygnacji później niż na 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia lub niezgłoszenie się 
na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony kosztami uczestnictwa w wysokości 50% kosztów szkolenia na podstawie 
wystawionej faktury.
• Koszty szkolenia ponosi szkoła/uczestnik*. W przypadku, gdy koszty szkolenia ponosi szkoła, po zakończeniu szkole-
nia proszę o wystawienie szkole faktury VAT/noty księgowej.*
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji i przeprowadzenia szkolenia zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Poda-
ne dane będą przetwarzane przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w siedzibie WCDN we Wrocławiu przy ul. Swo-
bodnej 73A zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia 
nauczycieli (Dz.U. z 2016 r., poz. 1591) i mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Oświadczam, 
że jest mi znane prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 
     _______________________________
 czytelny podpis uczestnika formy   

 
_______________________________                           _______________________
      pieczęć i podpis dyrektora             pieczęć szkoły z NIP

* niepotrzebne skreślić

Informacja dla uczestnika kursów (należy odciąć i zachować)
Kod formy (jak wyżej): |__|__|__|__|__| (na ten kod należy powoływać się przy kontaktach z WCDN) 

 •Nr telefonu do kierownika (podany w informatorze) 71 |__|__|__| |__|__| |__|__|

 •Proces rekrutacji wygląda następująco:

 •Uczestnik wypełnia powyższą ankietę i składa ją w WCDN

 •Wszystkich informacji o kursie udziela wyłącznie kierownik kursu! Dane z punktu A.

 •Po skompletowaniu grupy kierownik formy kontaktuje się z uczestnikiem, informując o:

 •zakwalifikowaniu się uczestnika; b) miejscu i terminie pierwszego spotkania; c) sposobie opłaty za kurs.

 •Na pierwsze zajęcia należy zgłosić się z kopią dowodu wpłaty na konto WCDN

 

Nazwa odbiorcy: WCDN, ul. Swobodna 73a, 50089 Wrocław

Numer rachunku bankowego: 89 1020 5226 0000 6202 0416 6856

Tytuł wpłaty: kod formy i dane uczestnika(ów) – nazwisko(a).



Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej

______________________                                                                                           ____________
                                                           data
______________________  

______________________  
     adres i nazwa placówki

______________________
                  NIP

Dyrektor 
Wrocławskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli
ul. Swobodna 73a
50089 Wrocław

Proszę o przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej na temat: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Przewidywany czas szkolenia: ___________________
                   liczba godzin

Odbiorcy: rada pedagogiczna: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
         nazwa placówki, nr tel.

Liczba osób w radzie pedagogicznej: ________
Proponowany termin: _______________________________
Osoba do kontaktu: _________________________________
Tel: ________________

Po przeprowadzonym szkoleniu proszę o wystawienie faktury/noty księgowej*.

                                                         ______________________
                                                       podpis i pieczęć
                                                      dyrektora szkoły

* – niepotrzebne skreślić Projekt, skład i łamanie: Robert Syta


