Oferta na LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2017 ‐ Zespół Wspierania Edukacji Artystycznej i Kulturalnej WCDN
Tytuł formy

Data i godzina

Miejsce spotkania

Odpłatność

Adresaci
szkolenia

Nazwisko
prowadzącego

uwagi

Przeciw obojętności,
ignorancji... w
kulturze Wrocławia.
Szkolenie rady
pedagogicznej

Według potrzeb
zainteresowanych
rad pedagogicznych

W szkołach
zgłaszających
potrzebę szkolenia
rady

forma
odpłatna

zainteresowani
nauczyciele
wszystkich
etapów
edukacyjnych

Krzysztof Popiel

Oryginał, kopia,
inspiracja… w sztuce
Wrocławia i pracy
nauczyciela.
Szkolenie rady
pedagogicznej

Według potrzeb
zainteresowanych
rad pedagogicznych

W szkołach
zgłaszających
potrzebę szkolenia
rady

forma
odpłatna

zainteresowani
nauczyciele
wszystkich
etapów
edukacyjnych

Krzysztof Popiel

Szkolenie realizowane w
formie wykładu z
moderowaną dyskusją
audytorium.
Prowadzący wykorzystuje
prezentacje multimedialne na
dwa komputery, dwa rzutniki
i dwa ekrany jako nową
formę oddziaływania
metodycznego, artystycznego
i kulturotwórczego.
Szkolenie realizowane w
formie wykładu z
moderowaną dyskusją
audytorium.
Prowadzący wykorzystuje
prezentacje multimedialne na
dwa komputery, dwa rzutniki
i dwa ekrany jako nową
formę oddziaływania
metodycznego, artystycznego
i kulturotwórczego.

Konteksty lektur z
gwiazdką

8.11.2017

WCDN

forma
odpłatna

nauczyciele
języka polskiego
ze szkół
ponadpodstawow
ych

Bożena Święch
Ewa Obara‐
Grączewska

Jak pracować z
uczniem
obcojęzycznym.
Warsztaty
Praca z tekstem
filozoficznym na
lekcjach etyki

Sugestie od Cypriana
‐ improwizacyjne
parafrazy wierszy
C. K. Norwida
Ekspresja twórcza ‐
odkrywanie nowych
technik, tematów na
zajęciach
plastycznych

14.11.2017
15.11.2017
21.11.2017
22.11.2017
29.11.2017
27.11.2017
(16.30‐19.15)
8.12.2017
(16.30‐19.15)
15.12.‐16.45‐19.15
10.11.2017
(16‐19.15)
17.11.2017
(16‐19.30)
7. 11.2017
14.11.2017
(16.00 – 19.00)

WCDN

forma
odpłatna

Zainteresowani
nauczyciele

Ewa Obara‐
Grączewska,
Bożena Święch

Lista uczestników (na
podstawie zgłoszeń)
zamknięta

WCDN

forma
odpłatna

Zainteresowani
nauczyciele

Termin zgłoszeń – 20.11.2017
k.kuczynska@wcdn.wroc.pl;
kuczynszczak@interia.pl

WCDN

forma
bezpłatna

Zainteresowani
nauczyciele

Katarzyna
Kuczyńska
Wiktor Figiel
Wojciech
Ostrowski
Katarzyna
Kuczyńska

WCDN

forma
odpłatna

Nauczyciele
plastyki,
wychowawcy
świetlicy,
zainteresowani
nauczyciele
Nauczyciele
plastyki,
wychowawcy
świetlicy,
zainteresowani
nauczyciele
Nauczyciele
plastyki, zajęć
artystycznych,
wychowawcy
świetlicy,
zainteresowani
nauczyciele

„Czytam, słucham,
tworzę” – ilustracja
plastyczna w oparciu
o język plastyczny

24.11.2017
28. 11.2017
(16.00 – 19.00)

WCDN

forma
odpłatna

Nie tylko krasnale.
Wrocław – mieszkam
– jestem – znam.
Propozycje zajęć
plastycznych
zainspirowanych
kulturą regionu.

grudzień po
utworzeniu grupy /

WCDN

forma
odpłatna

Termin zgłoszeń – 3.11.2017
k.kuczynska@wcdn.wroc.pl;
kuczynszczak@interia.pl

Elżbieta
Kazańska

Lista uczestników (na
podstawie zgłoszeń)
zamknięta

Elżbieta
Kazańska

Wymagane zgłoszenie
udziału w formie
zainteresowanych nauczycieli

Elżbieta
Kazańska

Wymagane zgłoszenie
udziału w formie
zainteresowanych nauczycieli

