Informacja o szkoleniach i konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez Pracownię Humanistyczną
Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, maj-czerwiec 2018.

Tytuł formy

Data i
godzina

Miejsce
spotkania

Spacery
Wrocławskie
HST3

9.05.2018
godz. 16.00

Psie pole
144 zł
(zbiórka Rynek
Psiego Pola
przy pomniku
psów)

19.05.2018
godz.10.00

28.05.2018
godz. 16.00

Biskupin
(zbiórka przed
Domem
Studenckim
Pancernik ul.
Tramwajowa)
Brochów
zbiórka przed
budynkiem
stacji
kolejowej
WrocławBrochów ul.
Semaforowa

Odpłatnoś
ć

Adresaci
szkolenia

Nazwisko
prowadzącego

uwagi

Nauczyciele
wszystkich
etapów
edukacyjnych
zainteresowani
tematem

Ewa
Skrzywanek

zapisy drogą mailową
h.staniow@wcdn.wroc.pl

Kierunki polityki
oświatowej,
priorytety miasta
Wzmacnianie
wychowawczej roli
szkoły
Edukacja regionalna

Ewa
Skrzywanek
Hanna Staniów

Hanna Staniów

Można przyjść z rodzinami

Wrocławska
Strategia
Dialogu
Międzykulturo
wego
Spotkanie
informacyjnowarsztatowe

15.05.2018
godz. 15.00

WCDN
ul. Swobodna
73a
Wrocław

bezpłatnie

23.05.2018
godz. 15.00

Wykładowcy:
Prof. Jakub
Tyszkiewicz historyk UWr,
dr Ryszard
Balicki |
Wydział
Prawa,

4.06.2018
godzina i
miejsce
Zostaną
podane

Ewa
Skrzywanek

zapisy drogą mailową
e.skrzywanek@wcdn.wroc
.pl

Wzmacnianie
wychowawczej roli
szkoły

Edukacja
antydyskryminacyjna

Nauczyciele SP
klas 4-7 (sala nr 1
parter WCDN)

29.05.2018
godz. 15.00

Konferencja
Wolność

Nauczyciele
przedszkoli i
klas 1-3 SP (sala
nr 1 parter
WCDN)

Nauczyciele
gimnazjów i
szkół
ponadgimnazjaln
ych (miejsce
zajęć biblioteka
WCDN)
Wrocław

bezpłatnie

Nauczyciele i
uczniowie
Szkół
podstawowych,
gimnazjów, szkół
ponadgimnazjaln
ych

Ewa
Skrzywanek

zapisy drogą mailową
b.kicki@wcdn.wroc.pl

Wzmacnianie
wychowawczej roli
szkoły
historia i wos,
kształtowanie
postaw
obywatelskich

Administracji i
Ekonomii UWr
100 lecie
niepodległości
Odkrycia i
wynalazki
Polaków w
okresie
międzywojenn
ym
Sieci
współpracy
nauczycieli
historii –
historia w kl.
4 i 7 – wnioski
po roku pracy
Praca z
uczniem
zdolnym na
lekcjach
geografii –
sieć
współpracy
(HST5)
Lekcja otwarta
- geografia

16.05.2018
godz. 15.00

WCDN
ul. Swobodna
73A
sala nr 1
parter

bezpłatnie

Nauczyciele
zainteresowani
tematem

Hanna Staniów
Ewa Skrzywanek

Zapisy drogą mailową
e.skrzywanek@wcdn.wroc
.pl

Wzmacnianie
wychowawczej roli
szkoły

7.06.2018
godz. 15.00

WCDN
ul. Swobodna
73a Wrocław
sala nr 11
I piętro

bezpłatnie

Nauczyciele
historii

Ewa
Skrzywanek

Zapisy drogą mailową
e.skrzywanek@wcdn.wroc
.pl

Wdrażanie nowej
podstawy
programowej
kształcenia
ogólnego

23.05.2018
(godz.
16.00)

WCDN

bezpłatnie

Nauczyciele
geografii

Hanna Staniów

- zgłoszenie e-mail:
h.staniow@wcdn.wroc.pl
lub tel. 607 327 410
(można wziąć udział
w pojedynczych
spotkaniach)

- Podniesienie
jakości edukacji
matematycznej,
przyrodniczej i
informatycznej

14.05.2018
(godz.
10.50)

Szkoła
Podstawowa
nr 43 z
Oddziałami
Integracyjnym
i,

bezpłatnie

Nauczyciele
geografii

Hanna Staniów

- zgłoszenie tel./SMS
(najpóźniej 1 dzień przed
każdą lekcją),
tel. 607 327 410

- Wdrażanie nowej
podstawy
programowej
- Podniesienie
jakości edukacji
matematycznej,

Polscy
odkrywcy i
wynalazcy XXlecia
międzywojenn
ego -wykład z
cyklu "100 lecie
niepodległości
”
KWO8
Opowiem ci
bajkę po
angielsku,
czyli metoda
narracyjna w
kształceniu
językowym
małego
dziecka
KWO13
Play and
learn, learn
and play –
techniki
rozwijania
sprawności
językowych u

4.06.2018
(godz. 8.50)

ul. Grochowa
36-38

16.05.2018
(15.00)

- j.w.
WCDN, sala nr
1

przyrodniczej i
informatycznej

bezpłatnie

Nauczyciele
wszystkich
przedmiotów

Hanna Staniów

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

10.05.2018
15.30 –
19.30

WCDN, sala
12

60

nauczyciele
języka
angielskiego w
przedszkolu i w
nauczaniu
wczesnoszkolny
m

Joanna Stefańska,
kierownik formy:
Karolina
Wójtowicz

Warsztaty

Wdrażanie nowej
podstawy
programowej
kształcenia
ogólnego.

10.05.2018
15.30-18.00

WCDN, sala
11

72

nauczyciele
języka
angielskiego w
przedszkolu i w
nauczaniu
wczesnoszkolny
m

Karolina
Wójtowicz

Warsztaty

Wdrażanie nowej
podstawy
programowej
kształcenia
ogólnego.

17.05.2018
15.30-18.00

dzieci
młodszych
KWO10
UseThoseApp
s.com –
wykorzystani
e IT podczas
zajęć języka
angielskiego
Laboratorium
kreatywnościw ramach
programu
OWRK
Warsztaty
filmu
animowanego
i
programowani
a robotówEMPIRIA
(MKA 6)
Wdrażanie
metod
i technik
twórczego
rozwiązywani
a problemów
w dydaktyce

25.05.2018
10.45-14.15

8 V 2018
15.30-17.30

7 V 2018
15.15-17.15

Szkoła
Podstawowa
nr 21

WCDN

bezpłatnie

180zł

Sala nr 1

Liceum
Ogólnokształc
ące nr XVI

Bezpłatne

nauczyciele
języka
angielskiego ze
szkół
podstawowych

Karolina
Wójtowicz

Lekcje otwarte z
warsztatami

Nauczyciele szkół
podstawowych,
gimnazjów i szkół
ponadpodstawo
wych

Monika
Kawarska-Puła,

Kurs doskonalący

Nauczyciele
Liceum nr XVI

Monika
Kawarska-Puła

grupa zamknięta

Animatorzy
EMPRII

Konsultacje zbiorowe

Bezpieczeństwo w
internecie.
Odpowiedzialne
korzystanie z
mediów
społecznych.

szkolnej (MKA
4)
Laboratorium
kreatywności
w ramach
programu
OWRK.
Abstrakcyjne
zadanie
grupowe w
Escape Room
(MKA 6)

17 V 2018

Wdrażanie
metod
i technik
twórczego
rozwiązywani
a problemów
w dydaktyce
szkolnej (MKA
4)

6 VI 2018

Escape Room

180 zł

Nauczyciele szkół
podstawowych,
gimnazjów i szkół
ponadpodstawo
wych- grupa 16
osób- zamknięta

Monika
Kawarska-Puła

Kurs doskonalący

Bezpłatne

Nauczyciele LO
XVI

Monika
Kawarska-Puła

Konsultacje zbiorowe

ul. Tęczowa

15.15-17.15

Liceum
Ogólnokształc
ące nr XVI

Laboratorium
kreatywności
w ramach
programu
OWRK.
Centrum
Kreatywnej
Edukacjiścieżkami
twórczego
myślenia
i działania
(MKA 6)

7 VI 2018
12.00-18.00

Szkolenie
egzaminator
ów
maturalnych
w związku z
przygotowan 9 .05. 2018
iem do
sprawdzania
arkuszy
egzaminacyj
nych
Szkolenie
egzaminator
11 .05.
ów
2018
maturalnych
w związku z

Kreatywny
Obiekt
Multifunkcyjn
y w Miliczu

LO nr XIV

LO nr XIV

180 zł

Bezpłatne

Bezpłatne

Nauczyciele szkół
podstawowych,
gimnazjów i szkół
ponadpodstawo
wych- grupa 16
osób- zamknięta

Przewodnicząc
yi
egzaminatorzy
powtórnego
sprawdzania w
sesji 2018

Egzaminatorzy
w sesji 2018

Monika KawsrkaPuła

Kurs doskonalący

Animatorzy KOM

BożenaŚwięch
Ewa ObaraGrączewska

Bożena Święch

Powołani przez OKE
do sprawdzania w sesji
2018

Wdrażanie nowej
podstawy
programowej
kształcenia
ogólnego

Powołani przez OKE
do sprawdzania w sesji
2018

Wdrażanie
nowej podstawy
programowej

przygotowan
iem do
sprawdzania
arkuszy
egzaminacyj
nych
Retoryka w 19.06.
2018 r
nowej
podstawie
(szkoły
ponadpodsta
wowe)

kształcenia
ogólnego

Wrocławskie Bezpłatne
Centrum
Doskonaleni
a Nauczycieli

Zainteresowani
nauczyciele

Bożena Święch,

Wdrażanie nowej
podstawy
programowej
kształcenia
ogólnego

Ewa ObaraGączewska

Trudna sztuka
stawiania
kropki- jak
uczyć
interpunkcji?

15.05.2018
Godz.15.0017.15

WCDN
s. 11 I piętro

36 zł

Nauczyciele
języka polskiego
w szkole
podstawowej i
gimnazjum

Agata Wodzińska

Jak pracować
z tekstemmetoda zadań
operacyjnych i
in. formy
kształcenia
czytania ze
zrozumieniem
Myślografiazasady
notowania
wizualnego
warsztaty

22.05.2018
Godz.15.0016.30

WCDN
biblioteka

24 zł

Zainteresowani
nauczyciele j.
polskiego
w szkole
podstawowej i
gimnazjum

Agata Wodzińska

5.06.2018
Godz.14.3017.30

WCDN
biblioteka

48 zł

Zainteresowani
nauczyciele

Agata Wodzińska

Pisemne zgłoszenia do
dnia 7.05.2018 na
formularzu z informatora
lub na adres
a.wodzinska@wcdn.wroc.
pl
Pisemne zgłoszenia do
dnia 11.05.2018 na
formularzu z informatora
lub na adres
a.wodzinska@wcdn.wroc.
pl

Pisemne zgłoszenia do
dnia 28.05.2018 na
formularzu z informatora
lub na adres
a.wodzinska@wcdn.wroc.
pl

