Szanowni Państwo!
Zapraszamy na szkolenia i konferencje organizowane lub współorganizowane przez Pracownię humanistyczną
Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na wrzesień i październik 2017

Tytuł formy

Data i godzina

Miejsce
spotkania

Odpła
tność

Adresaci szkolenia

Nowa podstawa
programowa z
języka obcego
nowożytnego
Konferencja
otwarcia –
„Egzamin
Ósmoklasisty”

14 września
2017 godz.
15:00

Zespół Szkół
nr 1 ul.
Słubicka

‐‐

3 października
2017 godz.
14:00

Zespół Szkół
nr 19
Wrocław
ul.
Spółdzielcza
2a
Zespół Szkół
nr 19
Wrocław
ul.
Spółdzielcza
2a
WCDN
s.1 parter

Nauczyciele
języków obcych
szkół
podstawowych
Nauczyciele języka
angielskiego szkół
podstawowych,
gimnazjów i szkół
ponadpodstawowe

CLIL – sposób na 10 października
zaktywizowanie 2017
godz. 15:00
ucznia

Konferencja dla
nauczycieli j.

11.09.2017
godz.15.00

Nazwisko
kierownika
formy
Maria Pająk

uwagi

Maria Pająk
/
Karolina
Wójtowicz

‐‐

Nauczyciele języka
angielskiego szkół
podstawowych i
gimnazjów

Maria Pająk

bezpł
atna

Nauczyciele języka
polskiego w szkole

Agata
Wodzińska

sieci
współprac
y

polskiego w SP i
G na temat
nowej
podstawy
programowej w
szkole
podstawowej
2017/2018
Ossolineum
jeszcze bliżej
nauczyciela‐
konferencja
otwarcia
nowego roku
szkolnego
Jeszcze
ciekawsze lekcje
języka
polskiego‐ kurs
doskonalenia
zawodowego‐
15 godz.
Trudna sztuka
stawiania
kropki‐ jak
uczyć
interpunkcji‐
warsztaty‐ 3
godz.
Struktura lekcji

podstawowej i
gimnazjum

Elżbieta
Kielman

19.09.2017
godz.15.00

Ossolineum
ul. Szewska
refektarz

bezpł
atna

Nauczyciele języka
polskiego w szkole
podstawowej,
gimnazjum i szkół
ponadpodstawowy
ch

Agata
Wodzińska
Bożena
Święch
Pracownicy
Ossolineum

4.10.2017
Pierwsze
spotkanie
Godz.15.00

WCDN
s.11 I piętro

180 zł

Nauczyciele języka
polskiego w szkole
podstawowej i
gimnazjum

Agata
Wodzińska

26.09.2017
Godz. 17.00

WCDN
s.12 I piętro

36 zł

Nauczyciele języka
polskiego w szkole
podstawowej i
gimnazjum

Agata
Wodzińska

18.10.2017

WCDN

48 zł

Nauczyciele języka

Agata

nowoczesnego
nauczania‐ 4
godz. ‐warsztaty
Konferencja
otwarcia
Ossolineum
jeszcze bliżej
nauczyciela i
ucznia
Teksty kultury –
nie tylko na
maturze z
języka
polskiego

Godz. 15.00

biblioteka

polskiego w szkole
podstawowej i
gimnazjum
Forma Nauczyciele języka
bezpł polskiego szkół
atna
ponadpodstawowy
ch

Wodzinska

19 X 2017

Ossolineum,
ul. Szewska,
godz. 15.00,
W refektarzu

Październik, po
utworzeniu
grupy

LO nr X lub
WCDN

Forma Zainteresowani
odpłat nauczyciele szkół
na
ponadpodstawowy
ch

Wrzesień/
październik; po
utworzeniu
grupy

WCDN

Forma Nauczyciele języka
odpłat polskiego szkół
na
ponadpodstawowy
ch

Konsultacje
zbiorowe; 27 X
2017

WCDN

Forma Nauczyciele języka
bezpł polskiego szkół
atna
ponadpodstawowy

Wymagan
e
zgłoszenie
udziału w
formie
zainteres
owanych
nauczyciel
i
Bożena
Wymagan
Święch, Ewa e
Obara‐
zgłoszenie
Grączewska udziału w
formie
zainteres
owanych
nauczyciel
i
Ewa Obara‐ Wymagan
Grączewska e
Bożena
zgłoszenie

Krótkie formy
epickie na
lekcjach języka
polskiego

Praktyczna
analiza zapisów
raportu

Bożena
Święch,
Agata
Wodzińska,
Ewa Obara‐
Grączewska
Ewa Obara‐
Grączewska
Bożena
Święch

maturalnego

ch

Święch

Analiza
18 X 2017
wyników
diagnozy z
języka polskiego
(konferencja)

WCDN

Forma Dyrektorzy i
bezpł nauczyciele języka
atna
polskiego szkół
ponadpodstawowy
ch

Alicja
Cisowska,
Bożena
Święch, Ewa
Obara‐
Grączewska
Ewa
Skrzywanek
Hanna
Staniów

Spacery
Wrocławskie,
aktywne
zwiedzanie
miasta.
Wrocławskie
zamki
i pałace.

Październik (3
spotkania)
po godz. 15.00
Szczegółowe
informacje po
skompletowaniu
grupy

Szczegółowe
informacje
po
skompletowa
niu grupy

144 zł

Nauczyciele
wszystkich etapów
edukacyjnych
zainteresowani
architekturą
Wrocławia.

Konferencja
otwarcia –
edukacja
regionalna.
Mało znane
miejsca
Wrocławia
Konferencja

18.09.2017
Godz. 15.30

ul. św.
Marcina 12

bezpł
atnie

Nauczyciele
wszystkich etapów
edukacyjnych

Ewa
Skrzywanek

19.09.2017

Zgromadzeni
e Sióstr
Szkolnych de
Notre Dame
WCDN sala nr bezpł

Nauczyciele historii

Ewa

udziału w
formie
zainteres
owanych
nauczyciel
i

Zapisy
drogą
mailową
e.skrzywa
nek@wcd
n.wroc.pl
lub fax
71796456
1
Zapisy
drogą
mailową
e.skrzywa
nek@wcd
n.wroc.pl

otwarcia
Historia i wos

1

atnie

WCDN

bezpł
atne

Aktywnie,
23.10.2017
radośnie i
14.00
wspólnie –
metody i
4 godz.
techniki pracy
sprzyjające
aktywności
każdego ucznia
w grupie / AAB1
ABC

WCDN

48 zł

nauczyciele
przedmiotów
humanistycznych

Anna
Abramczyk

ABC oceniania
kształtującego –
dobry start

WCDN

60 zł

nauczyciele
przedmiotów
humanistycznych

Anna
Abramczyk

Egzaminy po
nowemu –
konferencja
otwarcia dla
germanistów.

Godz.15.00

28.09.2017 r.
15.00 – 17.00

6.11.2017
14.00
5 godz.

i wos
Skrzywanek
szkoły podstawowe
i
ponadpodstawowe
nauczyciele języka Anna
niemieckiego
Abramczyk

Dwujęzyczność
znaczy więcej
AAB3

Nauczanie
geografii po
reformie –
konferencja
otwarcia (w
części II ‐
spotkanie
szkoleniowo‐
informacyjne
dotyczące
nowej PP
geografii)

9.10.2017

WCDN

bezpł
atnie

WCDN

forma Nauczyciele
Hanna
nieod geografii (wszystkie Staniów
płatna typy szkół i etapy
edukacyjne)

14.00 ‐16.00
sieć współpracy
‐ 27.09.2017
godz. 15.00

nauczyciele sp
uczący języka
obcego i innych
przedmiotów
dwujęzycznie

Anna
Abramczyk

‐ nie jest
wymagan
e
wcześniej
sze
zgłoszenie
‐ dla osób
zainteres
owanych
po
zakończen
iu
konferenc
ji
otwarcia
spotkanie
szkolenio
wo‐
informacy
jne
dotyczące
nowej
podstawy
programo

wej

Moja małą
Ojczyzna.
Edukacja
regionalna
dzieci
młodszych ‐
warsztaty

16.10.2017
19.10.2017
23.10.2017
(zajęcia w godz.
16.00‐19.00)

WCDN, sala
nr 12

144 zł

Przedszkola; Szkoły
podstawowe
(edukacja
wczesnoszkolna)

Praca z uczniem
zdolnym na
lekcjach
geografii – sieć
współpracy

4.10.2017
(godz. 15.00)

WCDN, sala
nr 47

forma Nauczyciele
nieod geografii
płatna

KWO1
Who’s in
charge?

17 i 31
października
2017

Wrocławskie
Centrum
Doskonalenia

120 zł

Hanna
Staniów
Ewa
Skrzywanek
Izabela
Przepiórkie
wicz

zgłoszenie
udziału na
druku
WCDN
‐
dodatkow
e
informacj
e:
h.staniow
@wcdn.w
roc.pl lub
tel.
607 327 4
10

Hanna
Staniów

zgłoszenie
e‐mail:
h.staniow
@wcdn.w
roc.pl lub
tel.
607 327 4
10

Nauczyciele języka Karolina
angielskiego na
Wójtowicz
pierwszym i drugim

Skuteczne
zarządzanie
zespołem
klasowym
podczas zajęć
j.angielskiego
KWO2
To go real or to
go virtual – that
is the question!
Budowanie
autorskiej bazy
dydaktycznej
KWO5
Dołącz do
eTwinningu

KWO6
Załóż projekt
eTwinning

godz. 14:30 –
19:30

Nauczycieli,
sala 12

etapie
edukacyjnym

24 października
2017
godz. 14:30 –
19:30

Wrocławskie
Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli

60zł

Nauczyciele języka Karolina
angielskiego na
Wójtowicz
pierwszym i drugim
etapie
edukacyjnym

19 września i 10
października
2017
godz. 15.30 ‐
18.45
28 września
2017
godz. 15.30 ‐
18.45

Wrocławskie
Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli,
sala 11
Wrocławskie
Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli,
sala 11

‐

Nauczyciele, którzy
nie są
zarejestrowani
w programie
eTwinning
nauczyciele
zarejestrowani
w programie
eTwinning, którzy
nie zrealizowali
żadnego projektu

‐

Karolina
Wójtowicz

Prowadzą
ca
Joanna
Stefańska

Karolina
Wójtowicz

Prowadzą
ca
Joanna
Stefańska

