
 

 

 

 

 

 

 

INFORMATOR 

O FORMACH DOSKONALENIA  

WROCŁAWSKIEGO CENTRUM  

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

Szanowni Państwo 
Dyrektorzy i Nauczyciele 
Szkół i Placówek Oświatowych we Wrocławiu 
 
Oddajemy w Państwa ręce Informator o formach doskonalenia WCDN w roku szkolnym 
2018/2019 i zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą edukacyjną ośrodka. 
Proponujemy Państwu szeroki wybór form szkoleniowych – od kursów 
kwalifikacyjnych, poprzez kursy doskonalące, szkolenia rad pedagogicznych,  
po warsztaty i konsultacje dla dyrektorów i nauczycieli. 
 Stale wsłuchujemy się w Państwa opinie i potrzeby dotyczące szkoleń, dlatego 
w nowym Informatorze znajdziecie Państwo zróżnicowaną ofertę. Tematyka naszych 
form wynika z diagnozy potrzeb nauczycieli oraz wyzwań stawianych przed szkołami 
między innymi przez wdrażaną reformę systemu edukacji. 
 Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń przybliżających formy i metody pracy  
z uczniem w różnych typach szkół i placówek, o różnych potrzebach edukacyjnych; 
szkoleń sprzyjających rozwojowi osobistemu nauczycieli, awansowi zawodowemu, 
zarządzaniu placówką, ewaluacji pracy własnej i pracy szkoły. 
 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli posiada akredytację 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, która stanowi gwarancję i certyfikat jakości naszych 
usług, co pozwala nam organizować kursy nadające kwalifikacje. Proponujemy więc 
Państwu kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą i kurs z zakresu metodyki 
nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli przedszkoli  
i nauczania początkowego. 
 Jak co roku będziemy systematycznie nowelizować naszą ofertę, reagując  
na zgłaszane przez Państwa potrzeby w zakresie szkoleń. Na naszej stronie internetowej 
– www.wcdn.wroc.pl – czekać będą na Państwa aktualizowane co trzy miesiące 
propozycje form szkoleniowych. 
 W roku szkolnym 2018/2019, poza wersją zgłoszenia do pobrania  
i wydrukowania, proponujemy nowy, elektroniczny system rejestracji na poszczególne 
formy szkoleniowe. Szczegóły nowego systemu przedstawiamy w Instrukcji na końcu 
Informatora. 
 Zachęcamy do spotkań z naszymi doradcami metodycznymi i konsultantami, 
którzy w ramach bezpłatnych konsultacji indywidualnych, lekcji otwartych oraz sieci 
współpracy oferują Państwu pomoc i wsparcie w zakresie dydaktyki, wychowania  
i innych spraw związanych z funkcjonowaniem placówek. 
 Jesteśmy otwarci na Państwa oczekiwania i sugestie, służymy swoją wiedzą  
i doświadczeniem. Zapraszamy. 
 
       
      Z wyrazami szacunku 
                  Dyrektor i Pracownicy 

   Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
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I. KONFERENCJE OTWARCIA 

Język polski, plastyka, muzyka, wiedza o kulturze, etyka, filozofia – szkoły 
podstawowe, szkoły ponadpodstawowe 

Stulecie niepodległości – wrocławskie inspiracje. Konferencja otwarcia dla 
nauczycieli i wychowawców zainteresowanych kulturą Wrocławia oraz stuleciem 
niepodległości 

Termin: 12 września 2018, godz. 14.00 

Miejsce: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Swobodna 73a 

Kierownik formy: Krzysztof Popiel  

Osoby prowadzące: Katarzyna Kuczyńska, Elżbieta Kazańska,  
Ewa Obara-Grączewska, Krzysztof Popiel 

Liczba godzin: 2 

Język polski – szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe 

Czytanie obowiązkowe – lektury wszystkich etapów edukacyjnych 

Termin: 18 września 2018, godz. 14.30 

Miejsce: Uniwersytet Wrocławski - adres zostanie podany w terminie późniejszym 

Kierownik formy: Agata Wodzińska  

Osoby prowadzące: Agata Wodzińska, Bożena Święch, Monika Kawarska-Puła 

Liczba godzin: 3 

 

Przedmioty przyrodnicze i informatyczne – część wspólna i z podziałem  
na specjalności 

Przyroda – szkoły podstawowe, biologia – szkoły ponadpodstawowe,  

geografia – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, informatyka – przedszkola, 
szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 

Lekcje przyrody – ciekawie i zgodnie z podstawą programową 

Biologia w nowym systemie szkolnictwa 

Quo vadis, geografio? Konferencja otwarcia dla nauczycieli geografii 

Algorytmika i programowanie – korzyści dla uczniów i nauczycieli 

Termin: 18 września 2018, godz. 15.00 

Miejsce: Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka 29-33 (aula) 

Osoby prowadzące: Anna Solska, Lilianna Zabierowska, Hanna Staniów,  
Izabela Przepiórkiewicz, Tomasz Jarosz, Wiktor Szanin 

Liczba godzin: 3 
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Wszystkie przedmioty – przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe 

Konferencja otwarcia edukacji regionalnej. Współczesna historia miasta  
i regionu 

Termin: 26 września 2018, godz. 15.00 

Miejsce: Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184 

Kierownik formy: Ewa Skrzywanek  

Osoby prowadzące: Ewa Skrzywanek, Hanna Staniów, pracownicy Centrum Historii 
Zajezdnia 

Liczba godzin: 4 

Wychowanie fizyczne – szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe 

Współczesny nauczyciel wychowania fizycznego 

Termin: 27 września 2018 

Miejsce: Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka 29-33 (aula) 

Kierownik formy: Joanna Wolfart-Piech 

Osoby prowadzące: Joanna Wolfart-Piech, Urszula Białek 

Liczba godzin: 4 

Podstawy przedsiębiorczości, przedmioty ekonomiczne i handlowe – szkoły 
ponadpodstawowe 

Konferencja otwarcia dla nauczycieli przedsiębiorczości i kształcenia ekonomicznego 

Termin: druga połowa września 2018 r. - dokładny termin zostanie podany  
w osobnym komunikacie. 

Miejsce: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 

Kierownik formy: Barbara Biernat  

Osoby prowadzące: Barbara Biernat, pracownik merytoryczny Centrum Informacji  
i Planowania Kariery Zawodowej DWUP 

Liczba godzin: 3 

Wszystkie przedmioty – przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe 

Konferencja otwarcia dla szkolnych koordynatorów projektu Szkoła  
w mieście 

Termin: 11 września 2018, godz. 15.00  

Miejsce: Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 64A 

Kierownik formy: Barbara Biernat 

Osoby prowadzące: Barbara Biernat, Dorota Sakowska, pracownicy merytoryczni DCF 

Liczba godzin: 3 
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Wszystkie przedmioty – przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe 

Biennale Twórczości Nauczycieli we Wrocławiu 

Termin: październik – listopad 2018  

Miejsce:: miejsce zostanie podane w osobnym komunikacie. 

Kierownik formy: Robert Syta  

Osoba prowadząca: Robert Syta 

Liczba godzin: 3 

 

Języki obce nowożytne – szkoły podstawowe 

Egzamin ósmoklasisty 

Termin: koniec września 2018 r. - dokładny termin zostanie podany  
w osobnym komunikacie 

Miejsce: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Swobodna 73a 

Kierownik formy: Anna Abramczyk  

Osoba prowadząca: Anna Abramczyk 

Liczba godzin: 2 

Języki obce nowożytne – szkoły ponadpodstawowe 

Nowa podstawa programowa w szkołach ponadpodstawowych - omówienie 

Termin: koniec września 2018 r. - dokładny termin zostanie podany w osobnym 
komunikacie 

Miejsce: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Swobodna 73a 

Kierownik formy: Anna Abramczyk  

Osoba prowadząca: Anna Abramczyk 

Liczba godzin: 2 

Historia, wiedza o społeczeństwie – szkoły podstawowe 

Konferencja otwarcia - historia i wos w szkole podstawowej 

Termin: 2 października 2018, godz. 15.00 

Miejsce: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Swobodna 73a 

Kierownik formy: Ewa Skrzywanek  

Osoba prowadząca: Ewa Skrzywanek 

Liczba godzin: 4 



- 18 - 

Historia i wiedza o społeczeństwie – szkoły ponadpodstawowe 

Dylematy edukacji historycznej i obywatelskiej 

Termin: 9 października 2018 

Miejsce: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Swobodna 73a 

Kierownik formy: Bartosz Kicki  

Osoba prowadząca: Bartosz Kicki 

Liczba godzin: 3 
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II. SZKOLENIA DLA DYREKTORÓW I WICEDYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK 

 

 

Awans zawodowy nauczyciela – zadania dyrektora 

Kod formy: ACI1 

Rodzaj formy: seminarium 

Liczba godzin: 6 

Cel: doskonalenie umiejętności dyrektora związanych z nadawaniem nauczycielom 
stopni awansu zawodowego 

Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy 

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 

Osoba prowadząca: Alicja Cisowska 

 

Korespondencja urzędowa 

Kod formy: BBE1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 4 

Cel: doskonalenie umiejętności redagowania pism i e-maili 

Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny 

Odpłatność: 48 zł 

E-mail: b.bernacki@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 115 

Kierownik formy: Bogdan Bernacki 

Osoba prowadząca: Bogdan Bernacki 

 

Kontrola i monitorowanie w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły 

Kod formy: ESO1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 4 
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Cel: doskonalenie umiejętności kontroli stanu przestrzegania przepisów prawa 
w szkole oraz monitorowania działalności szkoły w świetle przepisów dotyczących 
sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły 

Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: 48 zł 

E-mail: e.sobala@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 213 

Kierownik formy: Edyta Sobala 

Osoba prowadząca: Edyta Sobala, Renata Maniowska 

 

Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej 

Kod formy: ESO2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 4 

Cel: doskonalenie umiejętności w zakresie projektowania ewaluacji wewnętrznej oraz 
pozyskiwania informacji niezbędnych do planowania działań mających na celu rozwój 
szkoły 

Dla kogo: dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 48 zł 

E-mail: e.sobala@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 213 

Kierownik formy: Edyta Sobala 

Osoba prowadząca: Edyta Sobala 

 

Kontrola zarządcza w szkole 

Kod formy: ESO4 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 4 

Cel: zapoznanie z podstawą prawną funkcjonowania kontroli zarządczej w szkole; 
nabywanie umiejętności organizowania kontroli zarządczej w szkole, wyznaczania 
celów, identyfikacji ryzyka i określania reakcji na ryzyko; tworzenie mapy ryzyka 

Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy 

Termin składania zgłoszeń: listopad 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 
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Odpłatność: 48 zł 

E-mail: e.sobala@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 213 

Kierownik formy: Edyta Sobala 

Osoba prowadząca: Edyta Sobala 

 

Sprawne zarządzanie i administrowanie szkołą 

Kod formy: ESO5 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 50 

Cel: doskonalenie umiejętności zarządzania i administrowania szkołą i/lub placówką 
oświatową w świetle zmian w systemie edukacji, zwłaszcza w zakresie sprawowania 
nadzoru pedagogicznego i stosowania prawa administracyjnego w praktyce szkolnej 

Dla kogo: dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 600 zł 

E-mail: e.sobala@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 213 

Kierownik formy: Edyta Sobala 

Osoby prowadzące: Konsultanci, specjaliści 

 

Jak dobrze napisać ocenę pracy nauczyciela 

Kod formy: ESO6 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 4 

Cel: doskonalenie umiejętności pisania uzasadnienia oceny pracy nauczyciela 

Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny 

Odpłatność: 48 zł 

E-mail: e.sobala@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 213 

Kierownik formy: Edyta Sobala 

Osoba prowadząca: Edyta Sobala 

 

Inspirujące metody kreowania wizerunku szkoły 

Kod formy: ESO7 
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Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 4 

Cel: tworzenie strategii promocyjnej szkoły i kształtowanie wizerunku szkoły 
w środowisku 

Dla kogo: dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny 

Odpłatność: 48 zł 

E-mail: e.sobala@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 213 

Kierownik formy: Edyta Sobala 

Osoba prowadząca: Edyta Sobala 

 

Planowanie i realizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Kod formy: KNO1 

Rodzaj formy: seminarium 

Liczba godzin: 4 

Cel: doskonalenie umiejętności planowania i realizacji doskonalenia zawodowego 
nauczycieli 

Dla kogo: dyrektorzy i nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: grudzień 2018 

Odpłatność: 50 zł 

E-mail: k.nowak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 211 

Kierownik formy: Krzysztof Nowak 

Osoba prowadząca: Krzysztof Nowak 

 

Umiejętności coachingowe przydatne w pracy dyrektora 

Kod formy: MPE1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: nabycie podstawowej wiedzy na temat coachingu jako metody wsparcia 

Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: m.perlowska@wcdn.wroc.pl 
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Tel. 71 798 68 80 wew. 209 

Kierownik formy: Maria Perłowska 

Osoba prowadząca: Maria Perłowska 

 

Rola dyrektora w przeciwdziałaniu zagrożeniom 

Kod formy: MRO4 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 4 

Cel: wspieranie dyrektorów w planowaniu działań zapobiegających zagrożeniom 
w szkole 

Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy 

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, Wiktor Szanin 

 

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły 

Kod formy: RMA2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 4 

Cel: doskonalenie umiejętności sprawowania nadzoru pedagogicznego przez 
dyrektorów szkół i placówek 

Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: 50 zł 

E-mail: r.maniowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 212 

Kierownik formy: Renata Maniowska 

Osoby prowadzące: Renata Maniowska, Edyta Sobala 

 

System identyfikacji szkoły jako spójny sposób komunikacji z odbiorcą 

Kod formy: RSY2 

Rodzaj formy: seminarium 

Liczba godzin: 10 
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Cel: zapoznanie odbiorców z psychologicznymi i komunikacyjnymi aspektami odbioru 
wizerunku i komunikatu graficznego szkoły na różnych polach eksploatacji 

Dla kogo: dyrektorzy, wicedyrektorzy i szkolni koordynatorzy stron internetowych 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: grudzień 2018 

Odpłatność: 120 zł 

E-mail: r.syta@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 205 

Kierownik formy: Robert Syta 

Osoba prowadząca: Robert Syta 

 

Kodeks postępowania administracyjnego w szkole. Metryka sprawy 

Kod formy: UHO1 

Rodzaj formy: seminarium 

Liczba godzin: 5 

Cel: poznanie podstawowych zasad postępowania administracyjnego oraz nabycie 
umiejętności związanych z obowiązkiem prowadzenia metryki sprawy 

Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy 

Termin składania zgłoszeń: według potrzeb 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 60 zł 

E-mail: u.hojda@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 104 

Kierownik formy: Urszula Hojda 

Osoba prowadząca: Urszula Hojda 

 

Mobbing i dyskryminacja w szkole 

Kod formy: UHO2 

Rodzaj formy: seminarium 

Liczba godzin: 4 

Cel: poznanie zagadnień związanych z dyskryminacją i mobbingiem, w tym: poznanie 
pojęć, obowiązków dyrektora i roszczeń pracowniczych 

Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy 

Termin składania zgłoszeń: według potrzeb 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: 48 zł 

E-mail: u.hojda@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 104 
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Kierownik formy: Urszula Hojda 

Osoba prowadząca: Urszula Hojda 

 

Stosunek pracy nauczyciela. Uprawnienia pracownicze związane z likwidacją 
stanowiska pracy 

Kod formy: UHO3 

Rodzaj formy: seminarium 

Liczba godzin: 4 

Cel: poznanie podstawowych obowiązków dyrektora i uprawnień nauczyciela 
związanych z utratą miejsca pracy 

Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 48 zł 

E-mail: u.hojda@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 104 

Kierownik formy: Urszula Hojda 

Osoba prowadząca: Urszula Hojda 
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III. SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI 

 

KURSY KWALIFIKACYJNE 

 

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 

Kod formy: KNO2 

Rodzaj formy: kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin: 240 

Cel: nabywanie wiedzy i umiejętności zarządzania szkołą 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: 1780 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: RMA5 

Rodzaj formy: kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin: 242 

Cel: wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do nauczania 
języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym (przedszkole, klasy I-III) 

Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Termin składania zgłoszeń: według potrzeb 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 

Odpłatność: 1500 zł 

E-mail: r.maniowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 212 

Kierownik formy: Renata Maniowska 

Osoby prowadzące: Lektorzy, doradcy, konsultanci 
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DIAGNOZOWANIE I EWALUACJA 

 

Wyniki diagnoz a zwiększanie efektywności kształcenia 

Kod formy: JKO1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 10 

Cel: analizowanie wyników diagnoz zewnętrznych i wewnątrzszkolnych oraz 
planowanie sposobów zwiększania skuteczności nauczania 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 120 zł 

E-mail: j.kowalewska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 115 

Kierownik formy: Jadwiga Kowalewska 

Osoba prowadząca: Jadwiga Kowalewska 

 

Diagnozy przedmiotowe – obsługa narzędzia 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: według potrzeb 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 

Odpłatność: 48 zł 

E-mail: t.jarosz@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 201 

Kierownik formy: Tomasz Jarosz 

Osoba prowadząca: Tomasz Jarosz 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

 

Radość doświadczania – zabawy plastyczne, badawcze i polisensoryczne 
w przedszkolu 

Kod formy: AŁU1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie planowania, organizowania 
i przeprowadzania inspirujących oraz bezpiecznych zabaw badawczych w przedszkolu 

Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: a.luzniak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 207 

Kierownik formy: Anna Łuźniak 

Osoba prowadząca: Anna Łuźniak 

 

Edukacja przez ruch – jesienne inspiracje. Wybrane elementy systemu jako techniki 
pracy z dzieckiem w przedszkolu 

Kod formy: AŁU2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 5 

Cel: zainspirowanie i zapoznanie nauczycieli z systemem Doroty Dziamskiej „Edukacja 
przez ruch” 

Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: 60 zł 

E-mail: a.luzniak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 207 

Kierownik formy: Anna Łuźniak 

Osoba prowadząca: Anna Łuźniak 

 

Edukacja przez ruch – zimowe inspiracje. Wybrane elementy systemu jako techniki 
pracy z dzieckiem w przedszkolu 

Kod formy: AŁU3 

Rodzaj formy: warsztaty 
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Liczba godzin: 5 

Cel: zainspirowanie i zapoznanie nauczycieli z systemem Doroty Dziamskiej „Edukacja 
przez ruch” 

Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 60 zł 

E-mail: a.luzniak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 207 

Kierownik formy: Anna Łuźniak 

Osoba prowadząca: Anna Łuźniak 

 

Edukacja przez ruch – wiosenne inspiracje. Wybrane elementy systemu jako 
techniki pracy z dzieckiem w przedszkolu 

Kod formy: AŁU4 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 5 

Cel: zapoznanie i zainspirowanie nauczycieli systemem Doroty Dziamskiej „Edukacja 
przez ruch” 

Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Termin składania zgłoszeń: grudzień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2019 

Odpłatność: 60 zł 

E-mail: a.luzniak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 207 

Kierownik formy: Anna Łuźniak 

Osoba prowadząca: Anna Łuźniak 

 

Edukacja przez ruch – letnie inspiracje. Wybrane elementy systemu jako techniki 
pracy z dzieckiem w przedszkolu 

Kod formy: AŁU5 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 5 

Cel: zainspirowanie i zapoznanie nauczycieli z systemem Doroty Dziamskiej „Edukacja 
przez ruch” 

Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Termin składania zgłoszeń: marzec 2019 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: maj 2019 
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Odpłatność: 60 zł 

E-mail: a.luzniak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 207 

Kierownik formy: Anna Łuźniak 

Osoba prowadząca: Anna Łuźniak 

 

Origami baje w systemie „Edukacja przez ruch”. Praca z tekstem literackim 

Kod formy: AŁU6 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 5 

Cel: zapoznanie z metodą origami baje. Wspieranie rozwoju mowy poprzez pracę 
z tekstem literackim 

Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Termin składania zgłoszeń: listopad 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: grudzień 2018 

Odpłatność: 60 zł 

E-mail: a.luzniak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 207 

Kierownik formy: Anna Łuźniak 

Osoba prowadząca: Anna Łuźniak 

 

Jak wykonać balon trzymający szklanki i lawową lampę? – obserwacje 
i doświadczenia przyrodnicze rozwijające ciekawość poznawczą uczniów 

Kod formy: ASO2 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 15 

Cel: doskonalenie umiejętności rozwijania ciekawości poznawczej uczniów poprzez 
prowadzenie obserwacji i wykonywanie doświadczeń przyrodniczych 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 180 zł 

E-mail: a.solska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 209 

Kierownik formy: Anna Solska 

Osoba prowadząca: Anna Solska 
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Nauczyciel stażysta w przedszkolu 

Kod formy: AWŁ1 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 12 

Cel: przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego do spełnienia wymagań 
niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego 

Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: a.wlodarczyk@wcdn.wroc.pl 

Tel. 798 68 80 wew. 207 

Kierownik formy: Aneta Włodarczyk 

Osoba prowadząca: Aneta Włodarczyk 

 

Od zabawy do teatru – jak przygotować przedstawienie teatralne 

Kod formy: AWŁ2 

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: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: a.wlodarczyk@wcdn.wroc.pl 

Tel. 798 68 80 wew. 207 

Kierownik formy: Aneta Włodarczyk 

Osoba prowadząca: Aneta Włodarczyk 

 

Laboratorium kreatywności 

Kod formy: AWŁ3 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 26 

Cel: kształtowanie postaw kreatywnych 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: styczeń 2019 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2019 
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Odpłatność: 312 zł 

E-mail: a.wlodarczyk@wcdn.wroc.pl 

Tel. 798 68 80 wew. 207 

Kierownik formy: Aneta Włodarczyk 

Osoba prowadząca: Aneta Włodarczyk 

 

Gry i zabawy na koncentrację uwagi 

Kod formy: BKU3 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: stosowanie gier i zabaw na koncentrację uwagi w sytuacjach edukacyjnych 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: b.kutrowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 212 

Kierownik formy: Barbara Kutrowska 

Osoba prowadząca: Barbara Kutrowska 

 

Gotowość ucznia do podjęcia nauki w szkole 

Kod formy: DDZ1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 5 

Cel: doskonalenie sposobów pracy z uczniem, który nie osiągnął pełnej gotowości do 
nauki w klasie pierwszej 

Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 60 zł 

E-mail: d.zapolska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 207 

Kierownik formy: Dorota Downar-Zapolska 

Osoba prowadząca: Dorota Downar-Zapolska 

 

Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej 

Kod formy: DDZ3 
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Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 8 

Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania gier i zabaw matematycznych 
w procesie dydaktycznym 

Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 96 zł 

E-mail: d.zapolska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 207 

Kierownik formy: Dorota Downar-Zapolska 

Osoba prowadząca: Dorota Downar-Zapolska 

 

Gdzie jest kod? O nauce kodowania i programowania w edukacji wczesnoszkolnej 

Kod formy: DGR1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 4 

Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie organizacji zajęć 
dotyczących kodowania i programowania, głównie bez użycia komputera 

Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny 

Odpłatność: 48 zł 

E-mail: d.gromek@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 207 

Kierownik formy: Danuta Gromek 

Osoba prowadząca: Danuta Gromek 

 

Łatwe sposoby na duże problemy, czyli jak pomóc dziecku z trudnościami 
w zachowaniu i uczeniu się 

Kod formy: DGR2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 4 

Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie wspierania rozwoju ucznia 
w młodszym wieku szkolnym 

Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowawcy świetlic szkolnych 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny 
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Odpłatność: 48 zł 

E-mail: d.gromek@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 207 

Kierownik formy: Danuta Gromek 

Osoba prowadząca: Danuta Gromek 

 

Moja mała Ojczyzna. Edukacja regionalna dla najmłodszych 

Kod formy: HST1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: doskonalenie umiejętności merytorycznych i metodycznych nauczycieli w zakresie 
pracy z młodszymi dziećmi 

Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 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, Ewa Skrzywanek, Izabela Przepiórkiewicz 

 

Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej 

Kod formy: IPR1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania aktywnych metod 
nauczania 

Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej 
i świetlicy 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: i.przepiorkiewicz@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 207 

Kierownik formy: Izabela Przepiórkiewicz 

Osoba prowadząca: Izabela Przepiórkiewicz 
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Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień przyrodniczych młodszych dzieci 

Kod formy: IPR3 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 8 

Cel: rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień przyrodniczych dzieci 

Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej 
i świetlicy 

Termin składania zgłoszeń: luty 2019 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2019 

Odpłatność: 96 zł 

E-mail: i.przepiorkiewicz@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 207 

Kierownik formy: Izabela Przepiórkiewicz 

Osoba prowadząca: Izabela Przepiórkiewicz 

 

Metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne 

Kod formy: MNI1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 4 

Cel: wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o umiejętności praktycznego 
wykorzystania elementów metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne  
w codziennej pracy z dziećmi 

Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 48 zł 

E-mail: m.niedziewicz@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 141 

Kierownik formy: Małgorzata Niedziewicz 

Osoba prowadząca: Małgorzata Niedziewicz 

 

Zrozumienie „czytania umysłu innych” przez dzieci z autyzmem 

Kod formy: MNI2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 4 

Cel: wyposażenie nauczycieli w wiedzę dotyczącą zrozumienia „czytania umysłu 
innych” przez dzieci z autyzmem 

Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego 
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Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 48 zł 

E-mail: m.niedziewicz@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 141 

Kierownik formy: Małgorzata Niedziewicz 

Osoba prowadząca: Małgorzata Niedziewicz 

 

W przedszkolu już czytamy 

Kod formy: JIW1 
Rodzaj formy: warsztaty 
Liczba godzin: 16 
Cel: zapoznanie z efektywnymi sposobami czytania w przedszkolu 
Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 
październik 2018 
Odpłatność: 192 zł 
E-mail: j.iwanowska@wcdn.wroc.pl 
Tel. 71 798 68 80 wew. 202 
Kierownik formy: Jadwiga Iwanowska 
Osoba prowadząca: Jadwiga Iwanowska 
 

Mała książka - wielka wiedza, czyli lapbooki w akcji 

Kod formy: JIW2 
Rodzaj formy: warsztaty 
Liczba godzin: 12 
Cel: zapoznanie z nowym sposobem pracy z uczniami na I etapie edukacyjnym 
Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 
listopad 2018 
Odpłatność: 144 zł 
E-mail: j.iwanowska@wcdn.wroc.pl 
Tel. 71 798 68 80 wew. 202 
Kierownik formy: Jadwiga Iwanowska 
Osoba prowadząca: osoba z zewnątrz 
 

Zmagania z ortografią 

Kod formy: JIW3 
Rodzaj formy: kurs doskonalący 
Liczba godzin: 12 
Cel: doskonalenie sposobów nauczania ortografii w klasach I - III 
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Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego 
Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 
grudzień 2018 
Odpłatność: 144 zł 
E-mail: j.iwanowska@wcdn.wroc.pl 
Tel. 71 798 68 80 wew. 202 
Kierownik formy: Jadwiga Iwanowska 
Osoba prowadząca: Jadwiga Iwanowska 
 

Klasyka dla smyka 

Kod formy: JGÓ1 
Rodzaj formy: warsztaty 
Liczba godzin: 8 
Cel: Zainspirowanie dzieci do aktywnego słuchania muzyki klasycznej, rozwijanie 
twórczej aktywności dziecka, rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności 
odbierania muzyki, rozwijanie ekspresji muzyczno-ruchowej 
Dla kogo: nauczyciele edukacji przedszkolnej 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 
Odpłatność: 96 zł 
E-mail: j.goreczna@wcdn.wroc.pl 
Tel. 71 798 68 80 wew. 103 
Kierownik formy: Jolanta Góreczna 
Osoba prowadząca: Sylwia Zygmunt 
 

Rytmika dla najmłodszych. 

Poznaj, pokochaj, poprowadź 

Kod formy: JGÓ2 
Rodzaj formy: warsztaty 
Liczba godzin: 16 
Cel: Poznanie i opanowanie podstaw organizacji i prowadzenia zajęć 
umuzykalniających w przedszkolu i szkole podstawowej dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 
Dla kogo: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych 
Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 
Odpłatność: 192 zł 
E-mail: j.goreczna@wcdn.wroc.pl 
Tel. 71 798 68 80 wew. 103 
Kierownik formy: Jolanta Góreczna 

Osoba prowadząca: Sylwia Zygmunt 
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EDUKACJA HUMANISTYCZNA 

 

Uczniowie uczą się od siebie i ze sobą 

Kod formy: AAB1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 5 

Cel: zapoznanie z ideą i technikami kooperatywnego uczenia się 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: grudzień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: styczeń 2019 

Odpłatność: 60 zł 

E-mail: a.abramczyk@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 210 

Kierownik formy: Anna Abramczyk 

Osoba prowadząca: Anna Abramczyk 

 

Ocenianie kształtujące jest motywujące 

Kod formy: AAB2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 5 

Cel: zapoznanie z technikami i strategiami oceniania kształtującego oraz tkwiącym 
w nich potencjale motywacji dla ucznia 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 60 zł 

E-mail: a.abramczyk@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 210 

Kierownik formy: Anna Abramczyk 

Osoba prowadząca: Anna Abramczyk 

 

Więcej motywacji i urozmaicenia na języku obcym 

Kod formy: AAB3 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 4 

Cel: zapoznanie z metodami i technikami pracy na języku obcym 

Dla kogo: nauczyciele języków obcych 
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Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 48 zł 

E-mail: a.abramczyk@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 210 

Kierownik formy: Anna Abramczyk 

Osoba prowadząca: Anna Abramczyk 

 

Sztuka pisania dłuższych form wypowiedzi 

Kod formy: AWO1 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 12 

Cel: doskonalenie warsztatu metodycznego nauczyciela w zakresie kształcenia 
umiejętności językowo-stylistycznych uczniów 

Dla kogo: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: a.wodzinska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 210 

Kierownik formy: Agata Wodzińska 

Osoba prowadząca: Agata Wodzińska 

 

Lektury na egzaminie ósmoklasisty – formy pracy i utrwalania najważniejszych 
zagadnień 

Kod formy: AWO2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 10 

Cel: rozwijanie umiejętności metodycznych pracy z tekstem literackim, w tym 
omawiania i utrwalania zagadnień egzaminacyjnych 

Dla kogo: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 120 zł 

E-mail: a.wodzinska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 210 

Kierownik formy: Agata Wodzińska 

Osoba prowadząca: Agata Wodzińska 



- 40 - 

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 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: styczeń 2019 

Odpłatność: 180 zł 

E-mail: a.wodzinska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 210 

Kierownik formy: Agata Wodzińska 

Osoba prowadząca: Agata Wodzińska 

 

Retoryka od smyka – systemowe wprowadzanie elementów retoryki w szkole 
podstawowej 

Kod formy: AWO4 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 10 

Cel: rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnej i pisemnej 

Dla kogo: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 120 zł 

E-mail: a.wodzinska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 210 

Kierownik formy: Agata Wodzińska 

Osoba prowadząca: Agata Wodzińska 

 

Teatr w szkole dla początkujących 

Kod formy: AWO5 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 15 

Cel: nabywanie umiejętności organizowania zajęć teatralnych w szkole 

Dla kogo: nauczyciele szkoły podstawowej 

Termin składania zgłoszeń: listopad 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2019 
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Odpłatność: 180 zł 

E-mail: a.wodzinska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 210 

Kierownik formy: Agata Wodzińska 

Osoba prowadząca: Agata Wodzińska 

 

Struktura lekcji nowoczesnego nauczania 

Kod formy: AWO6 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 5 

Cel: zapoznanie uczestników z zasadami skutecznej edukacji 

Dla kogo: nauczyciele szkoły podstawowej 

Termin składania zgłoszeń: listopad 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2019 

Odpłatność: 60 zł 

E-mail: a.wodzinska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 210 

Kierownik formy: Agata Wodzińska 

Osoba prowadząca: Agata Wodzińska 

 

Analizujemy filmy na zajęciach szkolnych 

Kod formy: BBE2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 10 

Cel: doskonalenie umiejętności analizy dzieła filmowego 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 

Odpłatność: 130 zł 

E-mail: b.bernacki@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 115 

Kierownik formy: Bogdan Bernacki 

Osoba prowadząca: Bogdan Bernacki 

 

Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy polonisty – quizy, testy i aplikacje 
dydaktyczne 

Kod formy: BBE4 
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Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 8 

Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy z uczniami technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 

Odpłatność: 96 zł 

E-mail: b.bernacki@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 115 

Kierownik formy: Bogdan Bernacki 

Osoba prowadząca: Bogdan Bernacki 

 

Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy polonisty – pliki graficzne, 
prezentacje multimedialne, edycja tekstów, dysk Google 

Kod formy: BBE5 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 8 

Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy z uczniami technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 

Odpłatność: 96 zł 

E-mail: b.bernacki@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 115 

Kierownik formy: Bogdan Bernacki 

Osoba prowadząca: Bogdan Bernacki 

 

Edukacja historyczna i obywatelska w zreformowanej szkole 

Kod formy: BKI2 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 16 

Cel: wdrażanie nowych podstaw programowych z przedmiotów historia i wos w szkole 
podstawowej i ponadpodstawowej 

Dla kogo: nauczyciele historii i wos wszystkich poziomów edukacyjnych 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 
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Odpłatność: 192 zł 

E-mail: b.kicki@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 203 

Kierownik formy: Bartosz Kicki 

Osoba prowadząca: Bartosz Kicki 

 

Nowoczesne metody pracy na lekcjach 

Kod formy: BKI3 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: nabywanie i doskonalenie umiejętności prowadzenia lekcji z przedmiotów 
humanistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: grudzień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: styczeń 2019 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: b.kicki@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 203 

Kierownik formy: Bartosz Kicki 

Osoba prowadząca: Bartosz Kicki 

 

Nowa podstawa programowa z języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych – 
jak planować pracę 

Kod formy: BŚW1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 10 

Cel: zapoznanie z nową podstawą programową z języka polskiego; nabywanie 
umiejętności planowania pracy zgodnie z nową podstawą programową 

Dla kogo: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: 120 zł 

E-mail: b.swiech@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 203 

Kierownik formy: Bożena Święch 

Osoba prowadząca: Bożena Święch 
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Konteksty lektur z gwiazdką – „Pan Tadeusz” 

Kod formy: BŚW2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 15 

Cel: doskonalenie umiejętności metodycznych w zakresie pracy z lekturą 
obowiązkową 

Dla kogo: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 180 zł 

E-mail: b.swiech@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 203 

Kierownik formy: Bożena Święch 

Osoba prowadząca: Bożena Święch 

 

Zastosowanie gry planszowej, terenowej, komputerowej w pracy nauczyciela 
bibliotekarza i polonisty 

Kod formy: DSA1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 7 

Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania gier w pracy z młodzieżą 

Dla kogo: nauczyciele bibliotekarze, poloniści 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 140 zł 

E-mail: d.sakowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 130 

Kierownik formy: Dorota Sakowska 

Osoby prowadzące: Eksperci z zewnątrz 

 

Biblioteczny escape room 

Kod formy: DSA4 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 2 

Cel: wykorzystanie pokoju zagadek w pracy bibliotekarza 

Dla kogo: nauczyciele bibliotekarze 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny 
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Odpłatność: 24 zł 

E-mail: d.sakowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 130 

Kierownik formy: Dorota Sakowska 

Osoba prowadząca: Dorota Sakowska 

 

Teksty kultury na języku polskim w liceum i technikum 

Kod formy: EOB3 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 20 

Cel: doskonalenie pracy z różnymi tekstami kultury na języku polskim w szkole 
ponadpodstawowej 

Dla kogo: nauczyciele języka polskiego 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: 240 zł 

E-mail: e.obara@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 204 

Kierownik formy: Ewa Obara-Grączewska 

Osoba prowadząca: Ewa Obara-Grączewska 

 

Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej – nowa podstawa programowa 

Kod formy: ESK1 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 12 

Cel: wdrożenie nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej z zakresu 
wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej 

Dla kogo: nauczyciele wos w szkole podstawowej 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: e.skrzywanek@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 203 

Kierownik formy: Ewa Skrzywanek 

Osoba prowadząca: Ewa Skrzywanek 
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Spacery wrocławskie – aktywne zwiedzanie miasta. Ślady niepodległości – ludzie 
i miejsca 

Kod formy: ESK2 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 12 

Cel: zapoznanie nauczycieli z ludźmi i miejscami związanymi z niepodległością Polski 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: e.skrzywanek@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 203 

Kierownik formy: Ewa Skrzywanek 

Osoba prowadząca: Ewa Skrzywanek 

 

Warsztat nauczyciela historii w szkole podstawowej 

Kod formy: ESK4 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela historii w zakresie metodyki nauczania 
chronologii, pracy ze źródłami oraz z mapą 

Dla kogo: nauczyciele historii szkół podstawowych 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: e.skrzywanek@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 203 

Kierownik formy: Ewa Skrzywanek 

Osoba prowadząca: Ewa Skrzywanek 

 

Spacery wrocławskie – aktywne zwiedzanie miasta. Przyroda i sztuka w przestrzeni 
miejskiej 

Kod formy: HST2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: doskonalenie nauczycieli w zakresie merytorycznych i metodycznych umiejętności 
przydatnych w realizacji zagadnień związanych z edukacją regionalną 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 
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Termin składania zgłoszeń: luty 2019 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2019 

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, Ewa Skrzywanek 

 

Bezkoturnowo – próby dialogu z klasykami literatury oraz filozofii 

Kod formy: KKU1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 8 

Cel: rozwijanie metodyki nauczyciela przedmiotów humanistycznych opartej na 
intertekstualności oraz interaktywności 

Dla kogo: nauczyciele języka polskiego, historii, filozofii oraz etyki 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 96 zł 

E-mail: k.kuczynska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 204 

Kierownik formy: Katarzyna Kuczyńska 

Osoba prowadząca: Katarzyna Kuczyńska 

 

Kaligrafia europejska 

Kod formy: RSY1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 20 

Cel: zapoznanie z zasadami kaligrafii i nabywanie umiejętności pisania kaligraficznego 
z uwzględnieniem walorów rozwojowych i terapeutycznych kaligrafii europejskiej 

Dla kogo: nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych 

Termin składania zgłoszeń: listopad 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 240 zł 

E-mail: r.syta@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 205 

Kierownik formy: Robert Syta 

Osoba prowadząca: Robert Syta 
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EDUKACJA INFORMATYCZNA 

 

Metodyka edukacji informatycznej w klasach pierwszego etapu edukacyjnego szkoły 
podstawowej 

Kod formy: IPR2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: nabywanie i doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć informatycznych 
w klasach I-III szkoły podstawowej 

Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: i.przepiorkiewicz@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 207 

Kierownik formy: Izabela Przepiórkiewicz 

Osoba prowadząca: Izabela Przepiórkiewicz 

 

Programowanie gier w Scratchu 

Kod formy: TJA1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: nabycie umiejętności praktycznego posługiwania się narzędziem Scratch do 
projektowania interaktywnych aplikacji w celu prowadzenia zajęć programistycznych 
z uczniami 

Dla kogo: nauczyciele informatyki oraz zajęć komputerowych w szkole podstawowej 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: t.jarosz@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 201 

Kierownik formy: Tomasz Jarosz 

Osoba prowadząca: Tomasz Jarosz 

 

Podstawy programowania w języku C++ 

Kod formy: TJA2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 
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Cel: nabycie umiejętności programowania w języku C++ z wykorzystaniem techniki 
programowania strukturalnego 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele, a w szczególności nauczyciele informatyki 
w szkole ponadpodstawowej 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: t.jarosz@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 201 

Kierownik formy: Tomasz Jarosz 

Osoba prowadząca: Tomasz Jarosz 

 

Podstawy programowania w języku Python 

Kod formy: TJA4 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: nabycie umiejętności programowania w języku Python w zakresie podstawowym 

Dla kogo: nauczyciele informatyki w szkole podstawowej 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: t.jarosz@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 201 

Kierownik formy: Tomasz Jarosz 

Osoba prowadząca: Tomasz Jarosz 

 

Prezentacja multimedialna narzędziem pracy nauczyciela 

Kod formy: WSZ2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: nabywanie i doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć edukacyjnych 
z wykorzystaniem różnorodnych prezentacji multimedialnych 

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 
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Kierownik formy: Wiktor Szanin 

Osoba prowadząca: Wiktor Szanin 

 

Kodowanie, programowanie i algorytmika w wybranych środowiskach 
programistycznych. Baltie czy Scratch? 

Kod formy: WSZ4 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: nabywanie umiejętności prowadzenia zajęć komputerowych z wykorzystaniem 
środowisk programistycznych Baltie i Scratch 

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 

Osoba prowadząca: Wiktor Szanin 

 

Metodyka informatyki 

Kod formy: WSZ5 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: nabywanie umiejętności prowadzenia lekcji informatyki z wykorzystaniem 
aktywizujących metod nauczania 

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 

Osoba prowadząca: Wiktor Szanin 
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EDUKACJA MATEMATYCZNA I PRZYRODNICZA 

 

Tworzenie papierowych brył, czyli jak w ciekawy sposób pobudzić wyobraźnię 
przestrzenną naszych uczniów 

Kod formy: AMO1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 8 

Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie tworzenia papierowych 
modeli wielościanów metodą snapology (metoda składania wielościanów z pasków 
papieru) i origami modułowego (np. tworzenie brył z modułów sonobe), wzbogacenie 
wiedzy nauczyciela dotyczącej wielościanów platońskich  
i archimedesowych 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: 96 zł 

E-mail: a.motak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 115 

Kierownik formy: Agnieszka Motak 

Osoba prowadząca: Ekspert z zewnątrz 

 

Wyszywanki matematyczne na różne sposoby 

Kod formy: AMO2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 4 

Cel: doskonalenie umiejętności rozwijania zainteresowań matematycznych uczniów 
z wykorzystaniem różnych technik i możliwości pracy (kreślenie, praca z komputerem, 
praca techniczna) 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: 48 zł 

E-mail: a.motak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 115 

Kierownik formy: Agnieszka Motak 

Osoba prowadząca: Ekspert z zewnątrz 
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Praca z uczniem w młodszym wieku szkolnym mającym trudności w rozwiązywaniu 
zadań tekstowych 

Kod formy: DDZ2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 8 

Cel: rozwijanie kompetencji metodycznych nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 

Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 96 zł 

E-mail: d.zapolska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 207 

Kierownik formy: Dorota Downar-Zapolska 

Osoba prowadząca: Dorota Downar-Zapolska 

 

E-nauczanie na platformie Moodle 

Kod formy: EWW3 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 20 

Cel: doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania interaktywnych środków 
wspomagających nauczanie 

Dla kogo: nauczyciele matematyki i innych przedmiotów ścisłych 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: grudzień 2018 

Odpłatność: 240 zł 

E-mail: e.wolak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 208 

Kierownik formy: Ewa Wolak 

Osoba prowadząca: Jolanta Lazar 

 

Strategie oceniania różnych rodzajów aktywności dzieci starszych i młodzieży 
w edukacji matematycznej wspierające kreatywność i samodzielność uczących się 

Kod formy: EWW4 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 14 

Cel: podniesie kompetencji nauczycieli w zakresie oceniania wspierającego 
i motywującego uczniów 

Dla kogo: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
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Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 168 zł 

E-mail: e.wolak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 208 

Kierownik formy: Ewa Wolak 

Osoby prowadzące: Jolanta Lazar, Ewa Wolak, Monika Kawarska-Puła 

 

Nauczyciel matematyki wobec zmian w nowej podstawie programowej w szkole 
ponadpodstawowej 

Kod formy: EWW7 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 5 

Cel: poznanie umiejętności matematycznych absolwenta szkoły podstawowej oraz 
pogłębienie wiedzy o strukturze i treściach nowej podstawy programowej 

Dla kogo: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 60 zł 

E-mail: e.wolak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 208 

Kierownik formy: Ewa Wolak 

Osoba prowadząca: Jolanta Lazar 

 

GeoGebra – narzędzie nauczania i uczenia się matematyki 

Kod formy: EWW8 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 20 

Cel: zapoznanie z programem GeoGebra i jego możliwościami w dydaktyce 
matematyki 

Dla kogo: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 240 zł 

E-mail: e.wolak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 208 

Kierownik formy: Ewa Wolak 

Osoba prowadząca: Jolanta Lazar 
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Gry rozwijające umiejętność myślenia matematycznego 

Kod formy: EWW9 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 15 

Cel: umiejętne włączenie do procesu nauczania odpowiednio pomyślanych gier 
i zabaw 

Dla kogo: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 200 zł 

E-mail: e.wolak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 208 

Kierownik formy: Ewa Wolak 

Osoby prowadzące: Jolanta Lazar, Ewa Wolak 

 

Jak wykorzystać nowoczesne technologie w edukacji matematycznej 

Kod formy: EWW10 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 15 

Cel: wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji matematycznej do poprawy 
efektywności nauczania 

Dla kogo: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: luty 2019 

Odpłatność: 180 zł 

E-mail: e.wolak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 208 

Kierownik formy: Ewa Wolak 

Osoba prowadząca: Jolanta Lazar 

 

Konstruktywizm i metody aktywizujące w edukacji matematycznej dzieci starszych 
i młodzieży 

Kod formy: EWW11 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 12 

Cel: poznanie metod i technik stosowanych w otwartych formach nauczania 

Dla kogo: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 
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Planowany termin rozpoczęcia zajęć: grudzień 2018 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: e.wolak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 208 

Kierownik formy: Ewa Wolak 

Osoby prowadzące: Jolanta Lazar, Ewa Wolak 

 

Geografia. Pomysł na lekcję 

Kod formy: HST3 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 10 

Cel: doskonalenie umiejętności metodycznych oraz kreatywności nauczycieli geografii 

Dla kogo: nauczyciele geografii 

Termin składania zgłoszeń: luty 2019 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2019 

Odpłatność: 120 zł 

E-mail: h.staniow@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 203 

Kierownik formy: Hanna Staniów 

Osoba prowadząca: Hanna Staniów 

 

Narzędzia TOC w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela biologii 

Kod formy: LZA5 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 6 

Cel: poznanie narzędzi TOC oraz możliwości ich wykorzystania na lekcjach biologii 
i w pracy wychowawcy 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 80 zł 

E-mail: l.zabierowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 209 

Kierownik formy: Lilianna Zabierowska 

Osoba prowadząca: Lilianna Zabierowska 
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Jak przygotować ciekawą lekcję chemii w szkole podstawowej 

Kod formy: MPE2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 16 

Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela chemii 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 192 zł 

E-mail: m.perlowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 209 

Kierownik formy: Maria Perłowska 

Osoba prowadząca: Maria Perłowska 

 

Realizacja podstawy programowej przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na 
zajęciach terenowych 

Kod formy: MPE7 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: rozbudzanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych uczniów 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: kwiecień 2019 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: maj 2019 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: m.perlowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 209 

Kierownik formy: Maria Perłowska 

Osoba prowadząca: Maria Perłowska 
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EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA 

 

Księga Natury czytana w mieście – warsztaty plastyczne 

Kod formy: EKA1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 4 

Cel: doskonalenie warsztatu nauczyciela – zorganizowanie warsztatów plastycznych 
podejmujących tematykę ekologiczną 

Dla kogo: nauczyciele plastyki, wychowawcy świetlicy, inni zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 48 zł 

E-mail: e.kazanska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 204 

Kierownik formy: Elżbieta Kazańska 

Osoba prowadząca: Elżbieta Kazańska 

 

Ekspresja twórcza – odkrywanie nowych technik i tematów na zajęciach 
plastycznych 

Kod formy: EKA2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 8 

Cel: doskonalenie umiejętności metodycznych – ekspresja plastyczna na zajęciach 
w szkole 

Dla kogo: nauczyciele plastyki, wychowawcy świetlicy, inni zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 96 zł 

E-mail: e.kazanska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 204 

Kierownik formy: Elżbieta Kazańska 

Osoba prowadząca: Elżbieta Kazańska 

 

Wyrównywanie deficytów poznawczo-percepcyjnych za pomocą działań 
plastycznych 

Kod formy: EKA3 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 8 
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Cel: doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczyciela – wykorzystanie działań 
plastycznych z elementami arteterapii 

Dla kogo: nauczyciele wychowawcy, nauczyciele plastyki, inni zainteresowani 
nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 96 zł 

E-mail: e.kazanska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 204 

Kierownik formy: Elżbieta Kazańska 

Osoba prowadząca: Elżbieta Kazańska 

 

Znam Wrocław 

Kod formy: KPO1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 24 

Cel: pogłębienie praktycznej wiedzy na temat kultury, sztuki i architektury naszego 
miasta, bardzo przydatnej w edukacji na wszystkich przedmiotach i na wszystkich 
poziomach edukacyjnych 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 288 zł 

E-mail: k.popiel@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 204 

Kierownik formy: Krzysztof Popiel 

Osoba prowadząca: Krzysztof Popiel 
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EDUKACJA ZAWODOWA 

 

Kompetencje i umiejętności społeczne 

Kod formy: BBI1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: rozwijanie kompetencji i umiejętności społecznych uczniów 

Dla kogo: nauczyciele kształcenia zawodowego 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: b.biernat@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 206 

Kierownik formy: Barbara Biernat 

Osoba prowadząca: Barbara Biernat 

 

Zmiany w kształceniu zawodowym – nowa podstawa programowa kształcenia 
zawodowego 

Kod formy: EMB1 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 5 

Cel: zapoznanie nauczycieli ze zmianami w kształceniu zawodowym oraz w podstawie 
programowej kształcenia zawodowego 

Dla kogo: nauczyciele kształcenia zawodowego 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 60 zł 

E-mail: e.majkowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 206 

Kierownik formy: Edyta Majkowska-Bartczak 

Osoba prowadząca: Edyta Majkowska-Bartczak 

 

Nowe programy nauczania w szkole zawodowej 

Kod formy: EMB2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 6 

Cel: nabywanie umiejętności opracowywania nowych lub modyfikacji istniejących 
programów nauczania w szkole zawodowej 
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Dla kogo: nauczyciele kształcenia zawodowego 

Termin składania zgłoszeń: listopad 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: grudzień 2018 

Odpłatność: 72 zł 

E-mail: e.majkowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 206 

Kierownik formy: Edyta Majkowska-Bartczak 

Osoba prowadząca: Edyta Majkowska-Bartczak 

 

Analiza wyników egzaminów zawodowych w kontekście jakości pracy szkoły 
zawodowej 

Kod formy: EMB3 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 5 

Cel: dokonywanie analizy i wyciąganie wniosków z wyników egzaminów zawodowych 
w celu poprawy efektywności kształcenia uczniów 

Dla kogo: nauczyciele przedmiotów zawodowych 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: 60 zł 

E-mail: e.majkowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 206 

Kierownik formy: Edyta Majkowska-Bartczak 

Osoba prowadząca: Edyta Majkowska-Bartczak 

 

Konstruowanie przykładowych zadań do egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
w zawodzie 

Kod formy: EMB4 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 8 

Cel: nabywanie umiejętności przygotowywania próbnych zestawów zadań do 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

Dla kogo: nauczyciele kształcenia zawodowego 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 

Odpłatność: 96 zł 

E-mail: e.majkowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 206 
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Kierownik formy: Edyta Majkowska-Bartczak 

Osoba prowadząca: Edyta Majkowska-Bartczak 

 

Rozwijanie kompetencji personalnych i społecznych w organizacji małych zespołów 
w kształceniu zawodowym 

Kod formy: HBI6 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 8 

Cel: przygotowanie nauczycieli do realizacji podstaw programowych kształcenia 
w zawodach od roku szkolnego 2019/2020 

Dla kogo: nauczyciele kształcenia zawodowego 

Termin składania zgłoszeń: luty 2019 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2019 

Odpłatność: 96 zł 

E-mail: h.bielecka@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 206 

Kierownik formy: Halina Bielecka 

Osoba prowadząca: Halina Bielecka 

 

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Kod formy: HBI7 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 6 

Cel: zapoznanie nauczycieli z systemem Polskiej Ramy Kwalifikacji i jej roli 
w reformowanym systemie kształcenia zawodowego 

Dla kogo: nauczyciele kształcenia zawodowego 

Termin składania zgłoszeń: marzec 2019 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2019 

Odpłatność: 72 zł 

E-mail: h.bielecka@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 206 

Kierownik formy: Halina Bielecka 

Osoba prowadząca: Halina Bielecka 

 

Konstruowanie programu nauczania do zawodu – krok po kroku 

Kod formy: HBI8 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 
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Cel: nabywanie umiejętności konstruowania lub modyfikowania programu nauczania 
do zawodu 

Dla kogo: nauczyciele kształcenia zawodowego 

Termin składania zgłoszeń: kwiecień 2019 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: maj 2019 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: h.bielecka@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 206 

Kierownik formy: Halina Bielecka 

Osoba prowadząca: Halina Bielecka 

 

Projektowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby prowadzenia zajęć 
wspierających przygotowanie uczniów do zmodyfikowanej formy egzaminu dla 
kwalifikacji 

Kod formy: HBI9 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 6 

Cel: doskonalenie umiejętności nauczycieli w opracowywaniu materiałów 
metodycznych 

Dla kogo: nauczyciel kształcenia zawodowego 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 72 zł 

E-mail: h.bielecka@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 206 

Kierownik formy: Halina Bielecka 

Osoba prowadząca: Halina Bielecka 
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WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej 

Kod formy: JWP1 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 8 

Cel: zapoznanie nauczycieli z nową podstawą programową 

Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: 100 zł 

E-mail: j.piech@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 141 

Kierownik formy: Joanna Wolfart-Piech 

Osoba prowadząca: Joanna Wolfart-Piech 

 

Fitness i relaksacja w szkole 

Kod formy: JWP2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 8 

Cel: propagowanie aktywnego stylu życia opartego na filozofii fitness 

Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 96 zł 

E-mail: j.piech@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 141 

Kierownik formy: Joanna Wolfart-Piech 

Osoba prowadząca: Joanna Wolfart-Piech 

 

Aktywna zima 

Kod formy: JWP3 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 12 

Cel: doskonalenie umiejętności w zakresie narciarstwa zjazdowego 

Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 
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Planowany termin rozpoczęcia zajęć: grudzień 2018 

Odpłatność: 150 zł 

E-mail: j.piech@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 141 

Kierownik formy: Joanna Wolfart-Piech 

Osoba prowadząca: Joanna Wolfart-Piech 

 

Innowacyjne formy ruchu w edukacji wczesnoszkolnej 

Kod formy: JWP4 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 6 

Cel: zapoznanie nauczycieli z innowacyjnymi formami ruchu – wiatrak matematyczny 

Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 80 zł 

E-mail: j.piech@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 141 

Kierownik formy: Joanna Wolfart-Piech 

Osoba prowadząca: Joanna Wolfart-Piech 

 

Nauczyciel wychowania fizycznego a trudny rodzic 

Kod formy: JWP5 

Rodzaj formy: seminarium 

Liczba godzin: 3 

Cel: doskonalenie kompetencji społecznych 

Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 45 zł 

E-mail: j.piech@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 141 

Kierownik formy: Joanna Wolfart-Piech 

Osoba prowadząca: Joanna Wolfart-Piech 

 

Tenis stołowy na lekcji wychowania fizycznego 

Kod formy: JWP6 
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Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 9 

Cel: zapoznanie nauczycieli z ćwiczeniami doskonalącymi technikę indywidualną 
w tenisie stołowym 

Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 120 zł 

E-mail: j.piech@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 141 

Kierownik formy: Joanna Wolfart-Piech 

Osoba prowadząca: Joanna Wolfart-Piech 

 

Ocena ucznia z wychowania fizycznego 

Kod formy: UBI1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 6 

Cel: zapoznanie nauczycieli z aktualnymi aktami prawnymi dotyczącymi oceniania 
uczniów 

Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 72 zł 

E-mail: u.bialek@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 141 

Kierownik formy: Urszula Białek 

Osoba prowadząca: Urszula Białek 

 

Gry i zabawy ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej 

Kod formy: UBI2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 8 

Cel: zapoznanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego z grami 
i zabawami ruchowymi ze współzawodnictwem 

Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 96 zł 
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E-mail: u.bialek@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 141 

Kierownik formy: Urszula Białek 

Osoba prowadząca: Urszula Białek 

 

Gimnastyka w szkole 

Kod formy: UBI3 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: nabywanie umiejętności metodycznych w nauczaniu podstawowych elementów 
gimnastycznych 

Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 150 zł 

E-mail: u.bialek@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 141 

Kierownik formy: Urszula Białek 

Osoba prowadząca: Urszula Białek 

 

Realizacja edukacji zdrowotnej w ramach wychowania fizycznego 

Kod formy: UBI4 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 6 

Cel: zapoznanie nauczycieli z realizacją podstawy programowej w zakresie edukacji 
zdrowotnej 

Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 72 zł 

E-mail: u.bialek@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 141 

Kierownik formy: Urszula Białek 

Osoba prowadząca: Urszula Białek 

 

Gry i zabawy w nauczaniu techniki indywidualnej w minisiatkówce i siatkówce 

Kod formy: UBI5 

Rodzaj formy: warsztaty 
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Liczba godzin: 6 

Cel: doskonalenie umiejętności metodycznych w zakresie minisiatkówki i siatkówki 

Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 75 zł 

E-mail: u.bialek@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 141 

Kierownik formy: Urszula Białek 

Osoba prowadząca: Urszula Białek 
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METODY I TECHNIKI PRACY Z UCZNIEM 

 

Ocenianie kształtujące w praktyce 

Kod formy: LZA4 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: nabywanie i doskonalenie umiejętności wdrażania strategii oceniania 
kształtującego 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: l.zabierowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 209 

Kierownik formy: Lilianna Zabierowska 

Osoba prowadząca: Lilianna Zabierowska 

 

Wdrażanie metod i technik kreatywnego rozwiązywania problemów w dydaktyce 
szkolnej 

Kod formy: MKA3 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 20 

Cel: poznanie wybranych metod i technik twórczego rozwiązywania problemów oraz 
ćwiczeń rozwijających kreatywność; trening metod i technik 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 240 zł 

E-mail: m.kawarska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 208 

Kierownik formy: Monika Kawarska-Puła 

Osoba prowadząca: Monika Kawarska-Puła 
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PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH 

 

Dziecko o wysokich potencjałach rozwojowych – wyzwania w pracy nauczyciela 

Kod formy: ARM11 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 5 

Cel: poznanie specyfiki pracy z dziećmi aktywnymi badawczo 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

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 

Osoba prowadząca: Agnieszka Ratajczak-Mucharska 

 

Repetytorium metodyczne – uczeń z trudnymi zachowaniami: autyzmem i zespołem 
Aspergera w placówce ogólnodostępnej 

Kod formy: BRA1 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 15 

Cel: doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem z autyzmem 
i zespołem Aspergera 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 180 zł 

E-mail: b.rawecka@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 141 

Kierownik formy: Bogumiła Rawecka 

Osoba prowadząca: Ekspert z zewnątrz 

 

Trudny uczeń w szkole – jak pomóc nauczycielowi spojrzeć na niego inaczej 

Kod formy: BRA4 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 12 

Cel: doskonalenie umiejętności pracy z trudnym uczniem 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
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Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: b.rawecka@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 141 

Kierownik formy: Bogumiła Rawecka 

Osoba prowadząca: Bogumiła Rawecka 

 

Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży – 
warsztaty II stopnia 

Kod formy: DSA2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii 

Dla kogo: nauczyciele, którzy ukończyli kurs I stopnia z zakresu biblioterapii 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 220 zł 

E-mail: d.sakowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 130 

Kierownik formy: Dorota Sakowska 

Osoba prowadząca: Ekspert z zewnątrz 

 

Praca z uczniem obcojęzycznym 

Kod formy: EOB1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 30 

Cel: zapoznanie z podstawami metodyki nauczania języka polskiego jako obcego 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: 360 zł 

E-mail: e.obara@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 204 

Kierownik formy: Ewa Obara-Grączewska 

Osoba prowadząca: Ewa Obara-Grączewska 
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Praca z uczniem obcojęzycznym (II stopień) 

Kod formy: EOB2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 20 

Cel: doskonalenie umiejętności metodycznych w pracy z uczniem obcojęzycznym 

Dla kogo: nauczyciele znający podstawy glottodydaktyki 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: 240 zł 

E-mail: e.obara@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 204 

Kierownik formy: Ewa Obara-Grączewska 

Osoba prowadząca: Ewa Obara-Grączewska 

 

Jak pracować z uczniem, który nie potrafi przyjmować krytyki 

Kod formy: LZA2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 8 

Cel: doskonalenie umiejętności formułowania konstruktywnej krytyki 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 

Odpłatność: 100 zł 

E-mail: l.zabierowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 209 

Kierownik formy: Lilianna Zabierowska 

Osoba prowadząca: Lilianna Zabierowska 

 

Organizacja udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Kod formy: TSZ2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 8 

Cel: zapoznianie z zasadami organizacji udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 
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Odpłatność: 96 zł 

E-mail: t.szpak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 201 

Kierownik formy: Teresa Szpak 

Osoba prowadząca: Teresa Szpak 

 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce 

Kod formy: TSZ4 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: nabywanie umiejętności wspomagania dzieci i młodzieży odpowiednio do ich 
potrzeb i możliwości psychofizycznych 

Dla kogo: nauczyciele i specjaliści 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: t.szpak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 201 

Kierownik formy: Teresa Szpak 

Osoba prowadząca: Teresa Szpak 
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WYCHOWANIE 

 

Agresja nasza powszechna – jak sobie z nią radzić 

Kod formy: ARM1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 5 

Cel: nabywanie wiedzy i umiejętności wychowawczych pozwalających nauczycielom 
na opanowanie poczucia bezradności wobec eskalacji agresji i przemocy w środowisku 
szkolnym 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

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 

Osoba prowadząca: Agnieszka Ratajczak-Mucharska 

 

Socjotechniki – bez paniki. Użyteczne w szkole techniki wywierania wpływu 

Kod formy: ARM3 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 5 

Cel: zapoznanie ze strategiami wywierania wpływu i zastosowaniem ich w warunkach 
placówki oświatowej 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

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 

Osoba prowadząca: Agnieszka Ratajczak-Mucharska 

 

„Ino oni nie chcom chcieć!” – zagadki motywacji 

Kod formy: ARM4 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 5 
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Cel: poszerzenie wiedzy i rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w oparciu 
o najnowsze badania i odkrycia psychologii poznawczej w zakresie motywacji i uczenia 
się 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

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 

Osoba prowadząca: Agnieszka Ratajczak-Mucharska 

 

Na obcej planecie – zrozumieć nastolatka 

Kod formy: ARM5 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 5 

Cel: rozwijanie kompetencji personalnych i komunikacyjnych jako podstawowe 
narzędzie współpracy z uczniami w okresie adolescencji 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

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 

Osoba prowadząca: Agnieszka Ratajczak-Mucharska 

 

Akcja – integracja. Integracja zespołów klasowych i grup nieformalnych 

Kod formy: ARM8 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 5 

Cel: rozwijanie kompetencji personalnych, wychowawczych i metodycznych 
nauczycieli w zakresie pracy z grupą uczniów 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: 60 zł 

E-mail: a.ratajczak@wcdn.wroc.pl 
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Tel. 71 798 68 80 wew. 141 

Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska 

Osoba prowadząca: 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 tzw. trudnego ucznia 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

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 

Osoba prowadząca: Agnieszka Ratajczak-Mucharska 

 

Trening umiejętności komunikacyjnych i kształtowania postawy asertywnej 

Kod formy: ARM12 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 5 

Cel: rozwijanie kompetencji personalnych i komunikacyjnych jako podstawowe 
narzędzie pracy nauczyciela 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

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 

Osoba prowadząca: Agnieszka Ratajczak-Mucharska 

 

Warsztaty dla opiekunów samorządu uczniowskiego 

Kod formy: BKI5 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 
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Cel: rozwijanie umiejętności pracy i współpracy z samorządem uczniowskim 

Dla kogo: opiekunowie samorządów uczniowskich 

Termin składania zgłoszeń: styczeń 2019 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: luty 2019 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: b.kicki@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 203 

Kierownik formy: Bartosz Kicki 

Osoba prowadząca: Bartosz Kicki 

 

Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów 

Kod formy: BRA2 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 12 

Cel: doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 150 zł 

E-mail: b.rawecka@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 141 

Kierownik formy: Bogumiła Rawecka 

Osoba prowadząca: Bogumiła Rawecka 

 

Gry i zabawy w pracy wychowawczej nauczyciela 

Kod formy: DDZ4 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 5 

Cel: doskonalenie umiejętności pracy wychowawczej nauczyciela 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: listopad 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: grudzień 2018 

Odpłatność: 60 zł 

E-mail: d.zapolska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 207 

Kierownik formy: Dorota Downar-Zapolska 

Osoba prowadząca: Dorota Downar-Zapolska 
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Dialog międzykulturowy – przygotowanie do życia w społeczeństwie 

Kod formy: ESK3 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: zapoznanie nauczycieli z pojęciami oraz formami i metodami pracy na lekcjach 
związanych z wielokulturowością i dialogiem międzykulturowym jako niezbędnym 
współcześnie elementem przygotowania do życia w społeczeństwie 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: e.skrzywanek@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 203 

Kierownik formy: Ewa Skrzywanek 

Osoba prowadząca: Ewa Skrzywanek 

 

Młody nauczyciel w szkole – jak i po co stawiać uczniowi granice 

Kod formy: EWW1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 4 

Cel: nabywanie i doskonalenie kompetencji wychowawczych 

Dla kogo: nauczyciele stażyści, kontraktowi 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

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, Dorota Sakowska 

 

Bezpieczeństwo w Internecie. Jak sobie radzić z przemocą cyfrową w szkole 

Kod formy: EWW2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 4 

Cel: rozumienie podstawowych zagrożeń wynikających z nieumiejętnego korzystania 
z Internetu; zasady bezpiecznego posługiwania się zasobami sieci 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
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Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

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, Wiktor Szanin 

 

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu – krytyczna analiza treści i ochrona wizerunku 

Kod formy: EWW5 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 6 

Cel: doskonalenie umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: 220 zł 

E-mail: e.wolak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 208 

Kierownik formy: Ewa Wolak 

Osoby prowadzące: Eksperci z zewnątrz 

 

Czy wystarczy definicja? Jak doświadczamy wartości 

Kod formy: KKU3 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: rozwijanie umiejętności organizacji przestrzeni edukacyjnej ze względu  
na doświadczane w jej obrębie wartości 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: luty 2019 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2019 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: k.kuczynska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 204 

Kierownik formy: Katarzyna Kuczyńska 

Osoba prowadząca: Katarzyna Kuczyńska 
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Dialog i umiejętności coachingowe jako niezbędne narzędzia w pracy nauczyciela 

Kod formy: MPE4 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 16 

Cel: nabycie podstawowej wiedzy na temat dialogu oraz rozwój kompetencji 
coachingowych 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 192 zł 

E-mail: m.perlowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 209 

Kierownik formy: Maria Perłowska 

Osoba prowadząca: Maria Perłowska 

 

Czy warto stosować komunikację bez przemocy? 

Kod formy: MPE6 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: doskonalenie umiejętności komunikacji bez przemocy w pracy zawodowej i życiu 
osobistym 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: kwiecień 2019 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: maj 2019 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: m.perlowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 209 

Kierownik formy: Maria Perłowska 

Osoba prowadząca: Maria Perłowska 

 

Budowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki 

Kod formy: TSZ1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 8 

Cel: nabywanie umiejętności tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 
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Odpłatność: 96 zł 

E-mail: t.szpak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 201 

Kierownik formy: Teresa Szpak 

Osoba prowadząca: Teresa Szpak 
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TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W PRACY NAUCZYCIELA 

 

Pakiet biurowy: Word, Excel, PowerPoint 

Kod formy: AMO3 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 20 

Cel: podnoszenie umiejętności nauczycieli w zakresie edytowania tekstu, posługiwania 
się arkuszem kalkulacyjnym i tworzenia prezentacji multimedialnej 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 240 zł 

E-mail: a.motak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 115 

Kierownik formy: Agnieszka Motak 

Osoba prowadząca: Agnieszka Motak 

 

Excel jako narzędzie wspomagające pracę dydaktyczną nauczyciela 

Kod formy: AMO4 

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 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 192 zł 

E-mail: a.motak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 115 

Kierownik formy: Agnieszka Motak 

Osoba prowadząca: Agnieszka Motak 

 

Nowoczesne aplikacje w pracy nauczyciela 

Kod formy: EMB6 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 8 

Cel: poznanie możliwości wykorzystywania dostępnych technologii i aplikacji TI 
w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczycieli 
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Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 

Odpłatność: 96 zł 

E-mail: e.majkowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 206 

Kierownik formy: Edyta Majkowska-Bartczak 

Osoba prowadząca: Edyta Majkowska-Bartczak 

 

Social media w szkole 

Kod formy: EMB7 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 4 

Cel: poznanie możliwości wykorzystania social mediów w pracy szkoły i w pracy 
własnej nauczycieli 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny 

Odpłatność: 48 zł 

E-mail: e.majkowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 206 

Kierownik formy: Edyta Majkowska-Bartczak 

Osoba prowadząca: Edyta Majkowska-Bartczak 

 

Quizuj na lekcji! Nowoczesne aplikacje na naszych lekcjach 

Kod formy: EMB8 

Rodzaj formy: kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin: 4 

Cel: poznanie zasady tworzenia interaktywnych testów, quizów i ankiet w użyciem 
aplikacji TI 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny 

Odpłatność: 48 zł 

E-mail: e.majkowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 206 

Kierownik formy: Edyta Majkowska-Bartczak 

Osoba prowadząca: Edyta Majkowska-Bartczak 
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Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela – nie tylko PowerPoint 

Kod formy: EMB9 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 8 

Cel: tworzenie nowoczesnych prezentacji wykorzystywanych na lekcjach 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: 96 zł 

E-mail: e.majkowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 206 

Kierownik formy: Edyta Majkowska-Bartczak 

Osoba prowadząca: Edyta Majkowska-Bartczak 

 

Wykorzystanie technologii cyfrowych i mobilnych w realizacji podstawy 
programowej 

Kod formy: EWW6 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 6 

Cel: doskonalenie umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych w pracy z uczniem 
bez konieczności inwestycji w sprzęt i/lub oprogramowanie 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 220 zł 

E-mail: e.wolak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 208 

Kierownik formy: Ewa Wolak 

Osoba prowadząca: Jolanta Lazar 

 

Tablica interaktywna, platformy e-learningowe w pracy dydaktycznej nauczyciela 

Kod formy: WSZ1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: zapoznanie z nowoczesnymi technikami pracy dydaktycznej nauczyciela 
z wykorzystaniem dostępnych urządzeń i mediów elektronicznych 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 
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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 

Osoba prowadząca: Wiktor Szanin 

 

Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela 

Kod formy: WSZ3 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: doskonalenie umiejętności korzystania z arkusza kalkulacyjnego i możliwości jego 
zastosowania w dydaktyce i pracy 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 

Osoba prowadząca: Wiktor Szanin 
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AWANS ZAWODOWY 

 

Od nauczyciela stażysty do nauczyciela kontraktowego – krok po kroku 

Kod formy: HBI4 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: przygotowanie nauczycieli do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
kontraktowego 

Dla kogo: nauczyciele rozpoczynający staż na stopień nauczyciela kontraktowego 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: h.bielecka@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 206 

Kierownik formy: Halina Bielecka 

Osoba prowadząca: Halina Bielecka 

 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 

Kod formy: HBI1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 16 

Cel: przygotowanie nauczycieli do postępowania egzaminacyjnego na stopień 
nauczyciela mianowanego 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: 192 zł 

E-mail: h.bielecka@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 206 

Kierownik formy: Halina Bielecka 

Osoba prowadząca: Halina Bielecka 

 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego 

Kod formy: HBI2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 16 

Cel: przygotowanie nauczycieli do postępowania kwalifikacyjnego na stopień 
nauczyciela dyplomowanego 
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Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: grudzień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: styczeń 2019 

Odpłatność: 192 zł 

E-mail: h.bielecka@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 206 

Kierownik formy: Halina Bielecka 

Osoba prowadząca: Halina Bielecka 

 

Rozwój zawodowy nauczyciela – od mianowania do dyplomowania 

Kod formy: HBI3 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 8 

Cel: przygotowanie nauczycieli do wypełnienia obowiązków stażowych 

Dla kogo: nauczyciele rozpoczynający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 96 zł 

E-mail: h.bielecka@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 206 

Kierownik formy: Halina Bielecka 

Osoba prowadząca: Halina Bielecka 

 

Opiekun stażu dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela 
kontraktowego 

Kod formy: HBI5 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 8 

Cel: przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji opiekuna stażu 

Dla kogo: opiekunowie stażu 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: 96 zł 

E-mail: h.bielecka@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 206 

Kierownik formy: Halina Bielecka 

Osoba prowadząca: Halina Bielecka 
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BEZPIECZNY UCZEŃ, BEZPIECZNY NAUCZYCIEL 

 

Biblioterapia w procesie wspierania zdrowia psychicznego uczniów i nauczycieli 

Kod formy: DSA3 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: nabywanie umiejętności wykorzystania biblioterapii do poprawy kondycji 
psychicznej uczniów i nauczycieli 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 220 zł 

E-mail: d.sakowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 130 

Kierownik formy: Dorota Sakowska 

Osoba prowadząca: Ekspert z zewnątrz 

 

Ochrona danych osobowych w szkole 

Kod formy: GJA1 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 3 

Cel: poznanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z RODO 
i ustawą o ochronie danych osobowych 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 125 zł 

E-mail: g.jarmuz@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 213 

Kierownik formy: Grażyna Jarmuż 

Osoby prowadzące: Eksperci z zakresu ochrony danych osobowych 
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ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELA 

 

Najtrudniejszy klient szkoły – rodzic 

Kod formy: ARM2 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 5 

Cel: rozwijanie kompetencji personalnych i komunikacyjnych jako podstawowego 
narzędzia we współpracy z rodzicami 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

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 

Osoba prowadząca: Agnieszka Ratajczak-Mucharska 

 

Kreatywność – przereklamowana sprawa 

Kod formy: ARM6 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 5 

Cel: poszerzanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów; baza rozwoju 
kompetencji wychowawczych i metodycznych nauczycieli 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

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 

Osoba prowadząca: 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, planowania i wyznaczania priorytetów 
– profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego 
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Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

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 

Osoba prowadząca: Agnieszka Ratajczak-Mucharska 

 

Emisja głosu 

Kod formy: BBE3 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 16 

Cel: uświadomienie, czym jest głos oraz kształtowanie umiejętności operowania 
głosem 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 

Odpłatność: 192 zł 

E-mail: b.bernacki@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 115 

Kierownik formy: Bogdan Bernacki 

Osoba prowadząca: Ekspert z zewnątrz 

 

Komunikacja interpersonalna i negocjacje 

Kod formy: BKI6 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: doskonalenie kompetencji komunikacyjnych i technik negocjacyjnych 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: b.kicki@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 203 

Kierownik formy: Bartosz Kicki 

Osoba prowadząca: Bartosz Kicki 
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Jak być zadowolonym nauczycielem – skąd czerpać siły i inspiracje 

Kod formy: BRA3 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 12 

Cel: doskonalenie umiejętności wychowawczych niezbędnych w pracy w szkole 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: b.rawecka@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 141 

Kierownik formy: Bogumiła Rawecka 

Osoba prowadząca: Bogumiła Rawecka 

 

Uważność w szkole 

Kod formy: DDZ5 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 8 

Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: 96 zł 

E-mail: d.zapolska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 207 

Kierownik formy: Dorota Downar-Zapolska 

Osoba prowadząca: Dorota Downar-Zapolska 

 

Doskonalenie kompetencji z języka angielskiego (poziomy od A0 do C1) 

Kod formy: GJA2 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 90 

Cel: doskonalenie kompetencji kluczowych – język angielski 

Dla kogo: dyrektorzy i nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 1380 zł 
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E-mail: g.jarmuz@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 213 

Kierownik formy: Grażyna Jarmuż 

Osoby prowadzące: Lektorzy języka angielskiego 

 

Nauczyciel w roli coacha 

Kod formy: LZA1 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: doskonalenie umiejętności wspierania ucznia w rozwoju samoświadomości oraz 
realizacji jego celów osobistych i naukowych 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: l.zabierowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 209 

Kierownik formy: Lilianna Zabierowska 

Osoba prowadząca: Lilianna Zabierowska 

 

O pracy zespołowej inaczej 

Kod formy: LZA3 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: poznanie narzędzi do budowania i wspierania pracy zespołowej 

Dla kogo: zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: l.zabierowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 209 

Kierownik formy: Lilianna Zabierowska 

Osoba prowadząca: Lilianna Zabierowska 

 

Laboratorium kreatywności – część I 

Kod formy: MKA1 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 
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Liczba godzin: 26 

Cel: doskonalenie umiejętności rozwijania kreatywnych postaw uczniów (pilotaż 
programu Odkryć – wyzwolić – rozwinąć kreatywność) 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Termin składania zgłoszeń: styczeń 2019 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2019 

Odpłatność: 320 zł 

E-mail: m.kawarska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 208 

Kierownik formy: Monika Kawarska-Puła 

Osoby prowadzące: Monika Kawarska-Puła, Agnieszka Ratajczak-Mucharska, Bożena 
Święch, Ewa Obara-Grączewska, Agata Wodzińska, Edyta Majkowska-Bartczak 

 

Laboratorium kreatywności – część II 

Kod formy: MKA2 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 20 

Cel: doskonalenie umiejętności rozwijania kreatywnych postaw uczniów (pilotaż 
programu Odkryć – wyzwolić – rozwinąć kreatywność) 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 
nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2017/2018 ukończyli część I „Laboratorium 
kreatywności”  

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 180 zł 

E-mail: m.kawarska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 208 

Kierownik formy: Monika Kawarska-Puła 

Osoba prowadząca: Monika Kawarska-Puła 

 

Jak rozpocząć i prowadzić udaną współpracę z rodzicami 

Kod formy: MPE3 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 16 

Cel: doskonalenie umiejętności skutecznej współpracy z rodzicami 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 
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Odpłatność: 192 zł 

E-mail: m.perlowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 209 

Kierownik formy: Maria Perłowska 

Osoba prowadząca: Maria Perłowska 

 

Budowanie marki osobistej nauczyciela poprzez odpowiednie działanie 

Kod formy: MPE5 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 12 

Cel: nabywanie umiejętności, które budują markę osobistą nauczyciela 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: marzec 2019 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2019 

Odpłatność: 144 zł 

E-mail: m.perlowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 209 

Kierownik formy: Maria Perłowska 

Osoba prowadząca: Maria Perłowska 

 

Rodzice w szkole – jak reagować w trudnych sytuacjach 

Kod formy: TSZ3 

Rodzaj formy: warsztaty 

Liczba godzin: 8 

Cel: nabywanie umiejętności reagowania w trudnych relacjach nauczyciel – rodzic 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 

Odpłatność: 96 zł 

E-mail: t.szpak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 201 

Kierownik formy: Teresa Szpak 

Osoba prowadząca: Teresa Szpak 

 

Poznaj siebie – warsztaty z dietetykiem 

Kod formy: UBI6 

Rodzaj formy: warsztaty 
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Liczba godzin: 8 

Cel: zapoznanie nauczycieli z zasadami odżywiania i rolą nawyków żywieniowych 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 100 zł 

E-mail: u.bialek@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 141 

Kierownik formy: Urszula Białek 

Osoba prowadząca: ekspert z zewnątrz 
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SZKOŁA W MIEŚCIE 

 

Wrocław przedwczoraj, wczoraj i dziś – zajęcia w przestrzeni miejskiej Wrocławia 

Kod formy: ASO1 

Rodzaj formy: kurs doskonalący 

Liczba godzin: 15 

Cel: doskonalenie umiejętności przydatnych w edukacji przyrodniczej i regionalnej 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: 180 zł 

E-mail: a.solska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 209 

Kierownik formy: Anna Solska 

Osoba prowadząca: Anna Solska 
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IV. FORMY NIEODPŁATNE 

 

SIECI WSPÓŁPRACY 

 

Deutschlehrer lehren effektiv 

Kod formy: AAB4 

Rodzaj formy: sieci współpracy 

Liczba godzin: 10 

Cel: dosknalenie kompetencji metodycznych 

Dla kogo: nauczyciele języka niemieckiego 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: a.abramczyk@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 210 

Kierownik formy: Anna Abramczyk 

Osoba prowadząca: Anna Abramczyk 

 

Rozwiązywanie problemów wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych 

Kod formy: ARM9 

Rodzaj formy: sieci współpracy 

Liczba godzin: 24 

Cel: systematyczne wspieranie nauczycieli w ich pracy wychowawczej 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: a.ratajczak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 141 

Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska 

Osoba prowadząca: Agnieszka Ratajczak-Mucharska 

 

Sieć współpracy nauczycieli przygotowujących uczniów do udziału w konkursie 
Biologicznym – metodyczne ABC 

Kod formy: ASO3 

Rodzaj formy: sieci współpracy 

Liczba godzin: 20 
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Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela przygotowującego uczniów  
do udziału w konkursie biologicznym 

Dla kogo: nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu biologicznego 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: a.solska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 209 

Kierownik formy: Anna Solska 

Osoba prowadząca: Anna Solska 

 

Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem obcym 
nowożytnym 

Kod formy: AWŁ4 

Rodzaj formy: sieci współpracy 

Liczba godzin: 8 

Cel: wymiana doświadczeń z zakresu przygotowania dzieci do posługiwania się 
językiem obcym w przedszkolu 

Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: a.wlodarczyk@wcdn.wroc.pl 

Tel. 798 68 80 wew. 207 

Kierownik formy: Aneta Włodarczyk 

Osoba prowadząca: Aneta Włodarczyk 

 

Pierwsze kroki w pracy z cudzoziemcem w polskiej szkole 

Kod formy: AWO7 

Rodzaj formy: sieci współpracy 

Liczba godzin: 4 

Cel: nabywanie umiejętności organizowania lekcji dla dziecka cudzoziemskiego 

Dla kogo: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: a.wodzinska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 210 



- 98 - 

Kierownik formy: Agata Wodzińska 

Osoba prowadząca: Agata Wodzińska 

 

Sieć współpracy nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych 

Kod formy: BŚW3 

Rodzaj formy: sieci współpracy 

Liczba godzin: 10 

Cel: wzbogacanie warsztatu pracy dzięki wymianie doswiadczeń 

Dla kogo: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: b.swiech@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 203 

Kierownik formy: Bożena Święch 

Osoba prowadząca: Bożena Święch 

 

Inspiracje matematyczne 

Kod formy: DDZ6 

Rodzaj formy: sieci współpracy 

Liczba godzin: 4 

Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela 

Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: d.zapolska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 207 

Kierownik formy: Dorota Downar-Zapolska 

Osoba prowadząca: Dorota Downar-Zapolska 

 

Wspópraca z rodzicami 

Kod formy: DDZ7 

Rodzaj formy: sieci współpracy 

Liczba godzin: 4 

Cel: nabywanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 
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Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: d.zapolska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 207 

Kierownik formy: Dorota Downar-Zapolska 

Osoba prowadząca: Dorota Downar-Zapolska 

 

Wrocławski System Bibliotek Szkolnych dla zaawansowanych 

Kod formy: DSA5 

Rodzaj formy: sieci współpracy 

Liczba godzin: według potrzeb 

Cel: doskonalenie umiejętności pracy we Wrocławskim Systemie Bibliotecznym oraz 
sprawdzania poprawności opisu bibliograficznego, autoryzacji i scalania opisów 
bibliograficznych 

Dla kogo: nauczyciele bibliotekarze sprawnie posługujący się programem Prolib M21 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: d.sakowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 130 

Kierownik formy: Dorota Sakowska 

Osoby prowadzące: Dorota Sakowska, ekspert z zewnątrz 

 

Kształtowanie tożsamości lokalnej dzieci i młodzieży 

Kod formy: HST4 

Rodzaj formy: sieci współpracy 

Liczba godzin: 18 

Cel: promowanie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie 
poznawania przez uczniów własnego miasta i regionu oraz kształtowania poczucia 
tożsamości lokalnej 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: h.staniow@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 203 

Kierownik formy: Hanna Staniów 
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Osoby prowadzące: Hanna Staniów, Ewa Skrzywanek 

 

Mała Ojczyzna – edukacja regionalna dla najmłodszych 

Kod formy: IPR4 

Rodzaj formy: sieci współpracy 

Liczba godzin: 8 

Cel: dzielenie się doświadczeniem związanym z edukacją regionalną  
dla najmłodszych uczniów 

Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej 
i świetlicy 

Termin składania zgłoszeń: marzec 2019 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2019 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: i.przepiorkiewicz@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 207 

Kierownik formy: Izabela Przepiórkiewicz 

Osoba prowadząca: Izabela Przepiórkiewicz 

 

Edukacja etyczna i filozoficzna jako praktyka upodmiotowienia 

Kod formy: KKU2 

Rodzaj formy: sieci współpracy 

Liczba godzin: 12 

Cel: rozwijanie metodyki skoncentrowanej na wzmacnianiu podmiotowości członków 
społeczności szkolnej 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: k.kuczynska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 204 

Kierownik formy: Katarzyna Kuczyńska 

Osoba prowadząca: Katarzyna Kuczyńska 

 

Poznać, zrozumieć 

Kod formy: LZA6 

Rodzaj formy: sieci współpracy 

Liczba godzin: 8 
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Cel: wspieranie nauczycieli w realizacji zagadnień związanych z edukacją na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: l.zabierowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 209 

Kierownik formy: Lilianna Zabierowska 

Osoba prowadząca: Lilianna Zabierowska 

 

Vademecum nauczyciela biologii 

Kod formy: LZA7 

Rodzaj formy: sieci współpracy 

Liczba godzin: 8 

Cel: doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli biologii 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: l.zabierowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 209 

Kierownik formy: Lilianna Zabierowska 

Osoba prowadząca: Lilianna Zabierowska 

 

Metody i techniki kreatywnego rozwiązywania problemów w dydaktyce szkolnej 

Kod formy: MKA4 

Rodzaj formy: sieci współpracy 

Liczba godzin: 16 

Cel: doskonalenie umiejętności rozwijania kreatywności uczniów 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: m.kawarska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 208 

Kierownik formy: Monika Kawarska-Puła 
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Osoba prowadząca: Monika Kawarska-Puła 

 

Rozwijanie umiejętności coachingowych przydatnych w pracy wychowawcy 

Kod formy: MPE8 

Rodzaj formy: sieci współpracy 

Liczba godzin: 12 

Cel: doskonalenie umiejętności coachingowych 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: m.perlowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 209 

Kierownik formy: Maria Perłowska 

Osoba prowadząca: Maria Perłowska 

 

Spotkania metodyczne nauczycieli chemii 

Kod formy: MPE9 

Rodzaj formy: sieci współpracy 

Liczba godzin: 12 

Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela chemii 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele chemii 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: m.perlowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 209 

Kierownik formy: Maria Perłowska 

Osoba prowadząca: Maria Perłowska 

 

Organizacja i zarządzanie pracą młodzieżowego domu kultury oraz poradni 
psychologiczno-pedagogicznej 

Kod formy: MRO3 

Rodzaj formy: sieci współpracy 

Liczba godzin: 12 

Cel: doskonalenie umiejętności efektywnego zarządzania pracą placówki oświatowej 

Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy młodzieżowych domów kultury oraz poradni 
psychologiczno-pedagogicznych 
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Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: m.rogowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 213 

Kierownik formy: Małgorzata Rogowska 

Osoba prowadząca: Małgorzata Rogowska 

 

Organizacja i zarządzanie pracą przedszkola 

Kod formy: RMA1 

Rodzaj formy: sieci współpracy 

Liczba godzin: 12 

Cel: doskonalenie umiejętności organizacji i zarządzania pracą przedszkola 

Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli 

Termin składania zgłoszeń: według potrzeb 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: r.maniowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 212 

Kierownik formy: Renata Maniowska 

Osoba prowadząca: Renata Maniowska 

 

Organizacja i zarządzanie pracą szkoły podstawowej 

Kod formy: BKU1 

Rodzaj formy: sieci współpracy 

Liczba godzin: 12 

Cel: zapoznanie z zasadami organizacji i zarządzania szkołą 

Dla kogo: dyrektorzy szkół podstawowych 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: b.kutrowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 212 

Kierownik formy: Barbara Kutrowska 

Osoba prowadząca: Barbara Kutrowska 
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Organizacja i zarządzanie pracą szkoły ponadpodstawowej 

Kod formy: ESO3 

Rodzaj formy: sieci współpracy 

Liczba godzin: 12 

Cel: współpraca dyrektorów szkół ponadpodstawowych w zakresie dzielenia się 
umiejętnością zarządzania szkołą 

Dla kogo: dyrektorzy szkół ponadpodstawowych 

Termin składania zgłoszeń: październik 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: e.sobala@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 213 

Kierownik formy: Edyta Sobala 

Osoba prowadząca: Edyta Sobala 

 

Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych na kierunku technik informatyk 
z kwalifikacji EE.08, EE.09 

Kod formy: WSZ6 

Rodzaj formy: sieci współpracy 

Liczba godzin: 12 

Cel: nabywanie umiejętności przygotowania uczniów do egzaminów zawodowych na 
kierunku technik informatyk z kwalifikacji EE.08, EE.09 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: w.szanin@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 206 

Kierownik formy: Wiktor Szanin 

Osoba prowadząca: Wiktor Szanin 
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KONSULTACJE ZBIOROWE 

 

Zrozumieć Montessori 

Kod formy: AŁU7 

Rodzaj formy: konsultacje zbiorowe 

Liczba godzin: 6 

Cel: zapoznanie nauczycieli z pedagogiką Marii Montessori 

Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Termin składania zgłoszeń: marzec 2019 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2019 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: a.luzniak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 207 

Kierownik formy: Anna Łuźniak 

Osoba prowadząca: Anna Łuźniak 

 

Diagnozy przedmiotowe – obsługa narzędzia do wprowadzania danych 

Kod formy: AMO5 

Rodzaj formy: konsultacje zbiorowe 

Liczba godzin: 2 

Cel: doskonalenie umiejętności analizy ilościowej i jakościowej wyników diagnoz 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: według potrzeb 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: a.motak@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 115 

Kierownik formy: Agnieszka Motak 

Osoba prowadząca: Agnieszka Motak 

 

Ochrona konsumentów w Polsce 

Kod formy: BBI2 

Rodzaj formy: seminarium 

Liczba godzin: 3 

Cel: zapoznanie nauczycieli z instytucjami ochrony uczestników rynku finansowego 
oraz z systemem ochrony konsumentów w Polsce 

Dla kogo: nauczyciele podstaw przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 



- 106 - 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2018 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: b.biernat@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 206 

Kierownik formy: Barbara Biernat 

Osoba prowadząca: Przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego 

 

Wielcy wrocławianie 

Kod formy: BKI1 

Rodzaj formy: bezpłatne warsztaty 

Liczba godzin: 4 

Cel: praktyczna prezentacja scenariusza zajęć na Cmentarzu Żydowskim  
przy ul. Ślężnej 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: b.kicki@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 203 

Kierownik formy: Bartosz Kicki 

Osoba prowadząca: Bartosz Kicki 

 

Edukacja w miejscach pamięci – warsztaty dla szkolnych koordynatorów 

Kod formy: BKI4 

Rodzaj formy: bezpłatne warsztaty 

Liczba godzin: 4 

Cel: doskonalenie kompetencji niezbędnych dla szkolnych koordynatorów 
wrocławskiego projektu Edukacja w miejscach pamięci 

Dla kogo: szkolni koordynatorzy projektu Edukacja w miejscach pamięci 
i zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: b.kicki@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 203 

Kierownik formy: Bartosz Kicki 

Osoba prowadząca: Bartosz Kicki 
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Wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli 

Kod formy: BKU2 

Rodzaj formy: konsultacje zbiorowe 

Liczba godzin: 2 

Cel: zapoznanie z przepisami dotyczącymi kwalifikacji nauczycieli w szkołach 
podstawowych 

Dla kogo: dyrektorzy szkół podstawowych 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: b.kutrowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 212 

Kierownik formy: Barbara Kutrowska 

Osoba prowadząca: Barbara Kutrowska 

 

Wsparcie psychologiczne dla nauczycieli 

Kod formy: BRA5 

Rodzaj formy: konsultacje zbiorowe 

Liczba godzin: 20 

Cel: doskonalenie kompetencji społecznych przydatnych w pracy nauczyciela 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: wrzesień 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: b.rawecka@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 141 

Kierownik formy: Bogumiła Rawecka 

Osoba prowadząca: Bogumiła Rawecka 

 

Zrozumieć kształcenie zawodowe 

Kod formy: EMB5 

Rodzaj formy: bezpłatne warsztaty 

Liczba godzin: 2 

Cel: zapoznanie ze strukturą szkolnictwa zawodowego i planowaniem ścieżek 
edukacyjnych uczniów 

Dla kogo: zainteresowani nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny 
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Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: e.majkowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 206 

Kierownik formy: Edyta Majkowska-Bartczak 

Osoba prowadząca: Edyta Majkowska-Bartczak 

 

Ocena pracy dyrektora w kontekście zadań organu prowadzącego 

Kod formy: MRO1 

Rodzaj formy: konsultacje zbiorowe 

Liczba godzin: 3 

Cel: nabywanie umiejętności organizacji pracy dyrektora w aspekcie przygotowania do 
oceny pracy 

Dla kogo: zainteresowani dyrektorzy 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: m.rogowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 213 

Kierownik formy: Małgorzata Rogowska 

Osoba prowadząca: Małgorzata Rogowska 

 

Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania w przedszkolach, szkołach 
i placówkach 

Kod formy: MRO2 

Rodzaj formy: konsultacje zbiorowe 

Liczba godzin: 4 

Cel: zapoznanie z podstawą prawną dotyczącą sposobu prowadzenia dokumentacji 
przebiegu nauczania w przedszkolach, szkołach i placówkach 

Dla kogo: dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele 

Termin składania zgłoszeń: cały rok szkolny 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: m.rogowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 213 

Kierownik formy: Małgorzata Rogowska 

Osoba prowadząca: Małgorzata Rogowska 
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Rola nauczyciela przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej w przeciwdziałaniu 
zagrożeniom 

Kod formy: MRO5 

Rodzaj formy: konsultacje zbiorowe 

Liczba godzin: 4 

Cel: wspieranie nauczycieli w planowaniu działań profilaktycznych dotyczących 
zagrożeń 

Dla kogo: nauczyciele wrocławskich przedszkoli, szkół lub placówek oświatowych 

Termin składania zgłoszeń: według potrzeb 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: cały rok szkolny 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: m.rogowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 213 

Kierownik formy: Małgorzata Rogowska 

Osoby prowadzące: Małgorzata Rogowska, Wiktor Szanin 

 

Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 

Kod formy: RMA3 

Rodzaj formy: konsultacje zbiorowe 

Liczba godzin: 3 

Cel: zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oraz powinnościami dyrektora 
szkoły w ramach kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 

Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy 

Termin składania zgłoszeń: według potrzeb 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: r.maniowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 212 

Kierownik formy: Renata Maniowska 

Osoba prowadząca: Renata Maniowska 

 

Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego 

Kod formy: RMA4 

Rodzaj formy: konsultacje zbiorowe 

Liczba godzin: 3 

Cel: zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oraz powinnościami dyrektora 
szkoły w ramach kontroli spełniania realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego 

Dla kogo: dyrektorzy i wicedyrektorzy 
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Termin składania zgłoszeń: według potrzeb 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: według potrzeb 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: r.maniowska@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 212 

Kierownik formy: Renata Maniowska 

Osoba prowadząca: Renata Maniowska 

 

Prezentacja jako źródło informacji oraz sposób budowania wizerunku placówki 

Kod formy: RSY3 

Rodzaj formy: bezpłatne warsztaty 

Liczba godzin: 6 

Cel: nabywanie umiejętności prawidłowego budowania prezentacji z wykorzystaniem 
różnych aplikacji (PowerPoint, Prezzi, Keynote, InDesign) 

Dla kogo: nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych 

Termin składania zgłoszeń: listopad 2018 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: styczeń 2019 

Odpłatność: forma bezpłatna 

E-mail: r.syta@wcdn.wroc.pl 

Tel. 71 798 68 80 wew. 205 

Kierownik formy: Robert Syta 

Osoba prowadząca: Robert Syta 
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V. RADY PEDAGOGICZNE 

 

PRAWO OŚWIATOWE 

 

Odpowiedzialność nauczyciela w kontekście praw i obowiązków 

Kierownik formy: Urszula Hojda  

Osoba prowadząca: Urszula Hojda 

Liczba godzin: 4 

 

Prawa i obowiązki nauczyciela 

Kierownik formy: Krzysztof Nowak  

Osoba prowadząca: Krzysztof Nowak 

Liczba godzin: 3 

 

Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania w przedszkolach, szkołach  
i placówkach oświatowych 

Kierownik formy: Małgorzata Rogowska  

Osoba prowadząca: Małgorzata Rogowska 

Liczba godzin: 4 

 

Wybrane problemy szkolnej turystyki i krajoznawstwa 

Kierownik formy: Hanna Staniów  

Osoba prowadząca: Hanna Staniów 

Liczba godzin: 4 

 

Zmiany w prawie oświatowym 

Kierownik formy: Krzysztof Nowak 

Osoba prowadząca: Krzysztof Nowak 

Liczba godzin: 2 

 

Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela 

Kierownik formy: Jadwiga Iwanowska 

Osoba prowadząca: Jadwiga Iwanowska 

Liczba godzin: 4 
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DIAGNOZOWANIE I EWALUACJA 

 

EWD szkoły i EWD w szkole 

Kierownik formy: Jerzy Wachowicz  

Osoba prowadząca: Jerzy Wachowicz 

Liczba godzin: 4 

 

Jak dobrze przygotować sprawdzian, czyli o diagnozowaniu wiedzy i umiejętności 
uczniów 

Kierownik formy: Jerzy Wachowicz  

Osoby prowadzące: Teresa Szpak, Jerzy Wachowicz 

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 

 

 „Lekcje grzeczności” w przedszkolu – budowanie dobrych relacji społecznych 

Kierownik formy: Anna Łuźniak 

Osoba prowadząca: Anna Łuźniak 

Liczba godzin: 4 

 

Muzyczne rytmy w przedszkolu 

Kierownik formy: Jadwiga Iwanowska 

Osoba prowadząca: Ekspert z zewnątrz 

Liczba godzin: 4 

 

Doświadczenia i eksperymenty dla najmłodszych 

Kierownik formy: Anna Łuźniak  

Osoby prowadzące: Anna Łuźniak, Małgorzata Rogowska 

Liczba godzin: 4 
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Edukacja przez ruch. Praca wybranymi elementami systemu w przedszkolu 

Kierownik formy: Anna Łuźniak 

Osoba prowadząca: Anna Łuźniak 

Liczba godzin: 4 

 

Gry i zabawy matematyczne w wychowaniu przedszkolnym i edukacji 
wczesnoszkolnej 

Kierownik formy: Dorota Downar-Zapolska  

Osoba prowadząca: Dorota Downar-Zapolska 

Liczba godzin: 4 

 

Jak rozwijać ciekawość poznawczą? Obserwacje i doświadczenia przyrodnicze 
w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik formy: Anna Solska 

Osoba prowadząca: Anna Solska 

Liczba godzin: 3 

 

Jak rozwijać kreatywność małych dzieci 

Kierownik formy: Anna Łuźniak  

Osoba prowadząca: Anna Łuźniak 

Liczba godzin: 4 

 

Matematyka w przedszkolu - zabawy wspierające rozwój umysłowy dziecka 

Kierownik formy: Anna Łuźniak 

Osoba prowadząca: Anna Łuźniak 

Liczba godzin: 4 

 

Od kropeczki do literki – jak przygotować przedszkolaka do czytania i pisania 

Kierownik formy: Anna Łuźniak  

Osoba prowadząca: Anna Łuźniak 

Liczba godzin: 4 

 

Od zabawy do teatru – jak przygotować przedstawienie teatralne 

Kierownik formy: Aneta Włodarczyk  

Osoba prowadząca: Aneta Włodarczyk 

Liczba godzin: 4 
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W krainie liczb – koncepcja wczesnego nauczania matematyki przez zabawę 

Kierownik formy: Aneta Włodarczyk  

Osoba prowadząca: Aneta Włodarczyk 

Liczba godzin: 4 

 

Zachowania agresywne wśród dzieci w przedszkolu 

Kierownik formy: Bogumiła Rawecka  

Osoba prowadząca: Bogumiła Rawecka 

Liczba godzin: 4 

 

 

EDUKACJA REGIONALNA 

 

Edukacja regionalna, patriotyczna i obywatelska w świetle nowej podstawy 
programowej 

Kierownik formy: Hanna Staniów  

Osoba prowadząca: Hanna Staniów 

Liczba godzin: 4 

 

Wirtualne wycieczki po Wrocławiu. Wrocław przedwczoraj, wczoraj i dziś 

Kierownik formy: Anna Solska 

Osoba prowadząca: Anna Solska 

Liczba godzin: 3 

 

Wrocław znany i nieznany. Edukacja regionalna dla nauczycieli 

Kierownik formy: Ewa Skrzywanek  

Osoba prowadząca: Ewa Skrzywanek 

Liczba godzin: 4 

 

METODY I TECHNIKI PRACY Z UCZNIEM 

 

Jak wyzwolić i rozwijać kreatywność uczniów? Szkoła na miarę XXI wieku 

Kierownik formy: Monika Kawarska-Puła  

Osoba prowadząca: Monika Kawarska-Puła 

Liczba godzin: 4 

 

Metody i techniki motywowania ucznia do nauki 

Kierownik formy: Izabela Przepiórkiewicz  
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Osoba prowadząca: Izabela Przepiórkiewicz 

Liczba godzin: 4 

 

Nowoczesne metody pracy na lekcjach 

Kierownik formy: Bartosz Kicki 

Osoba prowadząca: Bartosz Kicki 

Liczba godzin: 4 

 

Ocenianie kształtujące jako przestrzeń samodzielnego uczenia się 

Kierownik formy: Lilianna Zabierowska  

Osoba prowadząca: Lilianna Zabierowska 

Liczba godzin: 4 

 

PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 

 

Agresja nasza powszechna – jak sobie z nią radzić 

Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska  

Osoba prowadząca: Agnieszka Ratajczak-Mucharska 

Liczba godzin: 4 

 

Mózg lubi sukces - dostosowanie wymagań edukacujnych do możliwości 
psychofizycznych ucznia 

Kierownik formy: Bogumiła Rawecka  

Osoba prowadząca: Bogumiła Rawecka 

Liczba godzin: 4 

 

Praca z uczniem w młodszym wieku szkolnym mającym trudności  
w rozwiązywaniu zadań tekstowych 

Kierownik formy: Dorota Downar-Zapolska  

Osoba prowadząca: Dorota Downar-Zapolska 

Liczba godzin: 4 

 

Strategia dla trudnej klasy 

Kierownik formy: Bogumiła Rawecka 

Osoba prowadząca: Bogumiła Rawecka 

Liczba godzin: 4 
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Trening kontroli złości - metoda na ograniczenie trudnych zachowań uczniów  
w szkole 

Kierownik formy: Bogumiła Rawecka  

Osoba prowadząca: Bogumiła Rawecka 

Liczba godzin: 4 

 

Trudny uczeń w klasie – problemy i wyzwania w pracy nauczyciela 

Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska  

Osoba prowadząca: Agnieszka Ratajczak-Mucharska 

Liczba godzin: 4 

 

WYCHOWANIE 

 

Współczesne rozumienie patriotyzmu 

Kierownik formy: Ewa Skrzywanek 

Osoba prowadząca: Ewa Skrzywanek 

Liczba godzin: 3 

 

 

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 

 

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu - krytyczna analiza treści i ochrona wizerunku 

Kierownik formy: Ewa Wolak  

Osoby prowadzące: Eksperci z zewnątrz 

Liczba godzin: 6 

 

Najnowsze technologie mobilne dla edukacji w nauczaniu różnych przedmiotów 

Kierownik formy: Wiktor Szanin 

Osoba prowadząca: Wiktor Szanin 

Liczba godzin: 4 

 

Social media w szkole 

Kierownik formy: Edyta Majkowska-Bartczak 

Osoba prowadząca: Edyta Majkowska-Bartczak 

Liczba godzin: 3 
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Wykorzystanie technologii cyfrowych i mobilnych w realizacji podstawy 
programowej 

Kierownik formy: Ewa Wolak 

Osoby prowadzące: Eksperci z zewnątrz 

Liczba godzin: 6 

 

EDUKACJA ZAWODOWA 

 

Zmiany w kształceniu zawodowym 

Kierownik formy: Edyta Majkowska-Bartczak 

Osoba prowadząca: Edyta Majkowska-Bartczak 

Liczba godzin: 3 

 

PREORIENTACJA ZAWODOWA 

 

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej 

Kierownik formy: Renata Maniowska 

Osoba prowadząca: Ekspert z zewnątrz 

Liczba godzin: 4 

 

Zrozumieć kształcenie zawodowe 

Kierownik formy: Edyta Majkowska-Bartczak 

Osoba prowadząca: Edyta Majkowska-Bartczak 

Liczba godzin: 2 

 

ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELA 

 

 „Ino oni nie chcom chcieć!” - zagadki motywacji 

Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska  

Osoba prowadząca: Agnieszka Ratajczak-Mucharska 

Liczba godzin: 4 

 

Być kreatywnym - nauczyciel i uczeń na miarę czasów 

Kierownik formy: Hanna Staniów  

Osoba prowadząca: Hanna Staniów 

Liczba godzin: 4 
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Coaching, tutoring i mentoring w szkole 

Kierownik formy: Lilianna Zabierowska  

Osoba prowadząca: Lilianna Zabierowska 

Liczba godzin: 4 

 

Czy warto stosować komunikację bez przemocy? 

Kierownik formy: Maria Perłowska  

Osoba prowadząca: Maria Perłowska 

Liczba godzin: 4 

 

Dialog i umiejętności coachingowe jako niezbędne narzędzia w pracy nauczyciela 

Kierownik formy: Maria Perłowska  

Osoba prowadząca: Maria Perłowska 

Liczba godzin: 8 

 

Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu nauczycieli 

Kierownik formy: Anna Solska 

Osoba prowadząca: Anna Solska 

Liczba godzin: 3 

 

Komunikacja interpersonalna i negocjacje 

Kierownik formy: Bartosz Kicki  

Osoba prowadząca: Bartosz Kicki 

Liczba godzin: 4 

 

Kultura języka na co dzień – wszyscy w szkole dbają o poprawność języka polskiego 

Kierownik formy: Bogdan Bernacki  

Osoba prowadząca: Bogdan Bernacki 

Liczba godzin: 4 

 

Na obcej planecie – zrozumieć nastolatka 

Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska  

Osoba prowadząca: Agnieszka Ratajczak-Mucharska 

Liczba godzin: 4 

 

Socjotechniki – bez paniki. Techniki wywierania wpływu użyteczne w szkole 

Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska 
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Osoba prowadząca: Agnieszka Ratajczak-Mucharska 

Liczba godzin: 4 

 

Trening umiejętności komunikacyjnych i kształtowania postawy asertywnej 

Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska  

Osoba prowadząca: Agnieszka Ratajczak-Mucharska 

Liczba godzin: 4 

 

Lepiej pracujemy, czyli zasady Coveya w pracy nauczyciela  

Kierownik formy: Jadwiga Iwanowska 

Osoba prowadząca: Jadwiga Iwanowska 

Liczba godzin: 4 

 

PLANOWANIE ROZWOJU PLACÓWKI 

 

Koncepcja pracy szkoły 

Kierownik formy: Renata Maniowska  

Osoba prowadząca: Renata Maniowska 

Liczba godzin: 3 

 

WIZERUNEK SZKOŁY 

 

Najtrudniejszy klient szkoły: rodzic 

Kierownik formy: Agnieszka Ratajczak-Mucharska  

Osoba prowadząca: Agnieszka Ratajczak-Mucharska 

Liczba godzin: 4 

 

Rodzice i nauczyciele - diagnozowanie wzajemnych potrzeb 

Kierownik formy: Jolanta Góreczna  

Osoba prowadząca: Jolanta Góreczna 

Liczba godzin: 4 

 

Trudny rodzic w szkole - jak z nim rozmawiać 

Kierownik formy: Bogumiła Rawecka 

Osoba prowadząca: Bogumiła Rawecka 

Liczba godzin: 4 
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Tworzenie strategii wizerunkowej szkoły 

Kierownik formy: Edyta Sobala  

Osoba prowadząca: Edyta Sobala 

Liczba godzin: 4 

 

Wizerunek szkoły jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym 

Kierownik formy: Barbara Kutrowska  

Osoba prowadząca: Barbara Kutrowska 

Liczba godzin: 4 

 

Współpraca pomiędzy szkołą a rodzicem. Wsparcie procesu edukacyjnego 

Kierownik formy: Barbara Kutrowska  

Osoba prowadząca: Barbara Kutrowska 

Liczba godzin: 4 

 

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE 

 

Bezpieczeństwo ucznia - odpowiedzialność nauczyciela 

Kierownik formy: Hanna Staniów  

Osoba prowadząca: Hanna Staniów 

Liczba godzin: 4 

 

Mobbing jako przejaw dyskryminacji w szkole 

Kierownik formy: Barbara Kutrowska  

Osoba prowadząca: Barbara Kutrowska 

Liczba godzin: 4 

 

Ochrona danych osobowych w szkole 

Kierownik formy: Grażyna Jarmuż  

Osoba prowadząca: Ekspert do spraw ochrony danych osobowych 

Liczba godzin: 3 

 

Uważność w pracy nauczyciela 

Kierownik formy: Dorota Downar-Zapolska  

Osoba prowadząca: Ekspert z zewnątrz 

Liczba godzin: 4 
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Instrukcja zgłoszenia na formę doskonalenia  

 

W roku szkolnym 2018/2019, poza wersją zgłoszenia do pobrania i wydrukowania, 
proponujemy nowy, elektroniczny system rejestracji na poszczególne formy 
szkoleniowe. 

 

Poniżej instrukcja korzystania z elektronicznego systemu zapisów na formy 
szkoleniowe. 

Pierwszym etapem będzie założenie indywidualnego konta uczestnika, za pomocą 
którego możliwe będzie wielokrotne logowanie do systemu i wybór interesujących 
Państwa form doskonalenia. 

System elektronicznej rekrutacji spełnia warunki ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych. 

 

INSTRUKCJA  

I. Założenie konta (rejestracja do systemu) 

1. Na stronie WCDN, w zakładce Informator kliknij na link „Rekrutacja na 

 szkolenia”. 

2. Na stronie startowej wybierz zakładkę „Załóż konto”. 

3. Zanim podasz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacją o sposobie 

 ich przetwarzania, a następnie, w dolnej części strony, zaznacz, że zapoznałeś 

 się z treścią.  

4. Po przejściu na kolejną stronę pojawi się prośba o wyrażenie zgód na 

 przetwarzanie danych osobowych w związku z informowaniem o ofercie 

 edukacyjnej WCDN.  

5. Na następnych stronach należy uzupełnić dane niezbędne do utworzenia konta 

 w systemie rekrutacji. 

6. Po wypełnieniu pól i zapisaniu danych otrzymasz komunikat o pomyślnym 

 zakończeniu rejestracji i wysłaniu wiadomości na podany adres mailowy. 

7. Odczytaj otrzymaną wiadomość mailową i aktywuj konto. 

 

II. Zapisy na formy szkoleniowe (dla osób, które są zarejestrowane w systemie 

 „Rekrutacja na szkolenia”) 

1. Na stronie WCDN, w zakładce Informator kliknij na link „Rekrutacja na 

 szkolenia”. 

2. Na stronie startowej wybierz zakładkę „Zaloguj”. 

3. Wybierz formę i postępuj zgodnie z podanymi wskazówkami. 

4. Proces zapisu na szkolenie zostanie zakończony po wypełnieniu odpowiednich 

 pól i zapisaniu danych. 
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5. Po zakończeniu zapisów (termin każdorazowo podany jest na stronie WCDN,  

 w zakładce aktualności) otrzymasz maila od kierownika formy z informacją  

 o zakwalifikowaniu na szkolenie.   

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wrocławskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, z siedzibą we Wrocławiu ul. Swobodna 73a. Można się z nami 
skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Wrocławskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław, przez e-mail: 
poczta@wcdn.wroc.pl, telefonicznie: +48 71 798 68 80. 

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych 
osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych  
z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować listownie na adres: 
Inspektor Ochrony Danych, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,  
ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław. 

3. Podanie danych jest dobrowolne. 

4. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię, 
nazwisko, miejsce pracy, data i miejsce urodzenia na podstawie rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz.1591) oraz adres e-mail i numeru 
telefonu, w przypadku dokonania płatności przelewem bankowym także dane  
w zakresie numeru konta bankowego oraz adresu zamieszkania. Powyższe dane 
będziemy przetwarzać w celu rekrutacji na szkolenie i przeprowadzenia szkolenia na 
podstawie art. 6 ust 1 pkt b, c Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i możemy udostępniać je innym podmiotom na 
podstawie przepisów prawa. 

5. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres 5 lat, zgodnie z kategorią 
archiwalną dokumentacji. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

7. W zależności od podstawy przetwarzania Państwa danych, przysługują Państwu 
następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

- prawo do wycofania zgody 

- prawo dostępu do Państwa danych osobowych, 

- prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, 

- prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, 

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 

- prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych. 
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8. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, 
abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko 
jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami lub z naszym 
inspektorem ochrony danych. 

9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody mają Państwo 
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie 
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez 
złożenie pisemnego oświadczenia listownie na adres: Wrocławskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław. 

10. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 

 

TRYB ZGŁOSZENIA RAD PEDAGOGICZNYCH I ODPŁATNOŚCI ZA SZKOLENIA 

 

I. Zgłoszenia szkolenia rad pedagogicznych 

1. Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej następuje poprzez wypełnienie 

 formularza „Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej” w wersji papierowej. 

 Formularz jest dostępny na stronie WCDN w zakładce Informator.   

2. Zgłoszenie szkolenia rad pedagogicznych powinno być przesłane do WCDN  

 w formie drukowanej, mailowo lub faksem przynajmniej miesiąc przed 

 planowanym terminem. 

3. Termin szkolenia określony w zgłoszeniu jest terminem sugerowanym,  

 a dokładne jego określenie następuje po uzgodnieniach z WCDN.  

4. Koszt szkolenia rady pedagogicznej jest uzależniony od liczebności grona 

 pedagogicznego i każdorazowo uzgadniany. 

5. Koszt szkolenia odbywającego się poza Wrocławiem ustalany jest 

 indywidualnie. 

   
II. Opłaty za formy szkoleniowe 

1. Płatnikiem szkolenia może być uczestnik szkolenia, szkoła lub placówka,  

 w której nauczyciel jest zatrudniony. 

2. Sposób zapłaty określany jest w trakcie rekrutacji na szkolenie. 

3. Zasady wystawiania faktury imiennej zostały opisane na stronie WCDN,  

 w zakładce Informator pod linkiem „Tryb zgłoszenia i odpłatności”. 

4. Zasady wystawienia not księgowych dla szkół i placówek prowadzonych przez 

 Miasto Wrocław zostały opisane na stronie WCDN, w zakładce Informator pod 

 linkiem „Tryb zgłoszenia i odpłatności”. 
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5. Zasady wystawiania faktur dla szkół i placówek, których organem prowadzącym 

 nie jest Miasto Wrocław zostały opisane na stronie WCDN, w zakładce 

 Informator pod linkiem „Tryb zgłoszenia i odpłatności”. 

6. Zasady zwrotu nadpłaty zostały opisane na stronie WCDN, w zakładce 

 Informator pod linkiem „Tryb zgłoszenia i odpłatności”. 

 

W przypadku rezygnacji z udziału w formie szkoleniowej co najmniej 5 dni przed jej 
rozpoczęciem należy poinformować o tym kierownika formy. 

 

 


