
Szanowni Państwo,  

Przedstawiam informację o szkoleniach i konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez Zespół Wspierania Edukacji Zawodowej 

Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wrzesień 2018 r. 

 

Tytuł formy Data i godzina Miejsce spotkania Odpłatność 
Adresaci 
szkolenia 

Nazwisko 
prowadzącego 

Uwagi 

Konferencja otwarcia dla 
szkolnych koordynatorów 
projektu „Szkołą w 
mieście” 
„Rola filmu w pracy 
nauczyciela i 
wychowawcy. 
Innowacyjne metody 
nauczania z 
wykorzystaniem dzieła 
filmowego w 
kształtowaniu 
kompetencji społecznych 
i medialnych uczniów” 

11.09.2018 
Godz.15.00 

Dolnośląskie 
Centrum Filmowe 
Wrocław,  
ul. Piłsudskiego 64a 

Forma 
bezpłatna 

Nauczyciele 
wszystkich 
etapów 
edukacyjnych 

Barbara Biernat 
Dorota 
Sakowska 

Zgłoszenia drogą mailową na 
drukach WCDN proszę 
przesyłać na adres 
b.biernat@wcdn.wroc.pl 
 

Dokumentacja 
programowa nauczyciela 
kształcenia  zawodowego  
3 godzinne konsultacje 
zbiorowe 

19.09.2018 r. 
godz. 15.30 - 17.45 

Wrocławskie 
Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli  
sala 12, piętro 1 

Forma 
bezpłatna 

Nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 

Halina Bielecka 
 

Zgłoszenia na adres: 
h.bielecka@wcdn.wroc.pl  
lub faxem 

Opiekun stażu dla 
nauczycieli 
odbywających staż na 
stopień nauczyciela  
kontraktowego 

Rozpoczęcie - 
druga połowa 
września 2018 r. 
Planowane 

Wrocławskie 
Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli  
sala 12, piętro 1 

96 zł Opiekunowie 
stażu 
 

Halina Bielecka Zgłoszenia na adres: 
h.bielecka@wcdn.wroc.pl  
lub faxem 



8 godzinne warsztaty  
HBI1 (przewidziano 2 
spotkania po 4 godziny 
lekcyjne) 

rozpoczęcie                            
25.09.2018 r.  
godz. 15.45 – 18.45 

 
 

Od nauczyciela stażysty 
do nauczyciela 
kontraktowego - krok po 
kroku  
12 godzinne warsztaty   
HBI4 (przewidziano 3 
spotkania po 4 godziny 
lekcyjne) 

Rozpoczęcie - 
druga połowa 
września 2018 r. 
Planowane 
rozpoczęcie                            
26.09.2018 r.  
godz. 15.45 – 18.45 

Wrocławskie 
Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli  
sala 12, piętro 1 
 

144 zł Nauczyciele 
stażyści 

Halina Bielecka Zgłoszenia na adres: 
h.bielecka@wcdn.wroc.pl  
lub faxem 

Awans zawodowy na 
stopień nauczyciela 
mianowanego                               
16 godzinne warsztaty  
HBI7 (przewidziano 4 
spotkania po 4 godziny 
lekcyjne) 

Rozpoczęcie - 
druga połowa 
września 2018 r. – 
po zebraniu się 
grupy 

Wrocławskie 
Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli  
 

192 zł Nauczyciele, 
którzy rozpoczęli   
staż na stopień 
nauczyciela 
mianowanego od 
września 2018 r.  

Halina Bielecka Zgłoszenia na adres: 
h.bielecka@wcdn.wroc.pl  
lub faxem 

Konferencja otwarcia 
„Rewolucja cyfrowa i jej 
wpływ na edukację i 
rynek pracy” 

27.09.2018 
Godz.15.00 

Dolnośląski 
Wojewódzki Urząd 
Pracy 
Wrocław, ul. Armii 
Krajowej 54 

Forma 
bezpłatna 

Nauczyciele 
podstaw 
przedsiębiorczości 
i kształcenia 
ekonomicznego 

Barbara Biernat Zgłoszenia drogą mailową na 
drukach WCDN proszę 
przesyłać na adres 
b.biernat@wcdn.wroc.pl 
 

Opiekun stażu dla 
nauczycieli 
odbywających staż na 
stopień nauczyciela  
kontraktowego 
8 godzinne warsztaty  
HBI1 (przewidziano 2 
spotkania po 4 godziny 
lekcyjne) 

Rozpoczęcie - 
druga połowa 
września 2018 r. 
Planowane 
rozpoczęcie                            
25.09.2018 r.  
godz. 15.45 – 18.45 

Wrocławskie 
Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli  
sala 12, piętro 1 
 
 

96 zł Opiekunowie 
stażu 
 

Halina Bielecka Zgłoszenia na adres: 
h.bielecka@wcdn.wroc.pl  
lub faxem 



Opiekun stażu dla 
nauczycieli 
odbywających staż na 
stopień nauczyciela  
kontraktowego 
8 godzinne warsztaty  
(przewidziano 2 
spotkania po 4 godziny 
lekcyjne) 

Rozpoczęcie - 
druga połowa 
września 2018 r. 

Wrocławskie 
Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli 

96 zł Opiekunowie 
stażu 
 

Halina Bielecka Zgłoszenia na adres: 
h.bielecka@wcdn.wroc.pl  
lub faxem 

Analiza wyników 
egzaminów zawodowych 
w kontekście jakości 
pracy szkoły zawodowej 
EMB3 (4 godz. – 1  
spotkanie) 

Zgłoszenia do 
21.09.2018 r. 
Data i godzina 
rozpoczęcia zajęć 
zostanie podana 
po zebraniu grupy 

Wrocławskie 
Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli  
 

48 zł Nauczyciele 
przedmiotów 
zawodowych 

Edyta 
Majkowska-
Bartczak 

Zgłoszenia na drukach 
WCDN proszę przesłać  na 
adres: 
e.majkowska@wcdn.wroc.pl 

Nowoczesne aplikacje w 
pracy nauczyciela  EMB6 
(8 godz. – 2 spotkania) 

Zgłoszenia do 
21.09.2018 r. 
Data i godzina 
rozpoczęcia zajęć 
zostanie podana 
po zebraniu grupy 

Wrocławskie 
Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli  
 

96 zł Zainteresowani 
nauczyciele 

Edyta 
Majkowska-
Bartczak 

Zgłoszenia drogą mailową  
e.majkowska@wcdn.wroc.pl 

Social media w szkole 
EMB7  
(4 godz. – 1 spotkanie) 

Zgłoszenia do 
21.09.2018 r. 
Data i godzina 
rozpoczęcia zajęć 
zostanie podana 
po zebraniu grupy 

Wrocławskie 
Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli  
 

48 zł Zainteresowani 
nauczyciele 

Edyta 
Majkowska-
Bartczak 

Zgłoszenia drogą mailową  
e.majkowska@wcdn.wroc.pl 

Quizuj na lekcji! 
Nowoczesne aplikacje na 
naszych lekcjach 
EMB8 
(4 godz. – 1 spotkanie) 

Zgłoszenia do 
21.09.2018 r. 
Data i godzina 
rozpoczęcia zajęć 
zostanie podana 
po zebraniu grupy 

Wrocławskie 
Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli  
 

48 zł Zainteresowani 
nauczyciele 

Edyta 
Majkowska-
Bartczak 

Zgłoszenia drogą mailową  
e.majkowska@wcdn.wroc.pl 



Zrozumieć kształcenie 
zawodowe EMB5  
(2 godz. – 1 spotkanie)  

Zgłoszenia do 
21.09.2018 r. 
Data i godzina 
rozpoczęcia zajęć 
zostanie podana 
po zebraniu grupy 

Wrocławskie 
Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli  
 

Forma 
bezpłatna 

Zainteresowani 
nauczyciele 

Edyta 
Majkowska-
Bartczak 

Zgłoszenia drogą mailową  
e.majkowska@wcdn.wroc.pl 

 

 
Rekomendowane tematy rad pedagogicznych na wrzesień  2018 r. 
 

Tytuł rady pedagogicznej Liczba 
godzin 

Adresaci szkolenia Nazwisko prowadzącego Uwagi 

Promocja szkoły a social media 
 

3 godz.  Zainteresowane 
szkoły 

Edyta Majkowska-Bartczak Zgłoszenia na adres: e.majkowska@wcdn.wroc.pl 

Nowe technologie w pracy 
nauczyciela 
 

3 godz. Zainteresowane 
szkoły 

Edyta Majkowska-Bartczak Zgłoszenia na adres: e.majkowska@wcdn.wroc.pl 

 


