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ZAPRASZAJĄ NA CZęŚć TEORETYCZNĄ
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Pozytywna uwaga drogą 
do sukcesu dydaktycznego

DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I NAUCZYCIELI 
WYChOWANIA fIZYCZNEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCh I PONAD-
PODSTAWOWYCh, KTÓRA ODbęDZIE SIę W DNIU 23 PAźDZIERNIKA 
(SObOTA) 2021 ROKU NA PLATfORMIE MS TEAMS 

Szanowni Państwo! Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie wraz ze Szkolnym 
Związkiem Sportowym Dolny Śląsk i Liceum Ogólnokształcącym nr II we 
Wrocławiu podjęli się organizacji cyklu konferencji pod nazwą DOLNO-
ŚLĄSKIE fORUM OŚWIATOWE dla wszystkich tych nauczycieli, którzy 
chcą doskonalić swój warsztat i podnosić kwalifikacje. 
Chcielibyśmy zaproponować, dostosowując się do aktualnej sytuacji,  
zmianę zasad odbycia naszej tradycyjnej konferencji.
Na bieżący rok zaplanowaliśmy w ramach forum panel teoretyczny re-
alizowany on-line, a część praktyczna XV forum odbyłaby się w kwietniu 
2022. Panel teoretyczny i praktyczny będzie można kontynuować na do-
datkowych kursach instruktorskich organizowanych przez Wyższą Szkołę 
Edukacja w Sporcie. 
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Celem forum jest przedstawienie innowacyjnych metod i form zadań ak-
tywizujących dzieci i młodzież z możliwością ich wykorzystania na zajęciach 
wychowania fizycznego. Tematyka zajęć została wybrana na podstawie te-
matów zgłoszonych przez uczestników poprzedniej edycji XIV forum. 

Termin: część teoretyczna forum odbędzie się w dniu 23 października 
2021 roku (sobota) godz. 9:45 - do około godziny 13:45. 
Część praktyczna odbędzie się w kwietniu 2022 roku, a o jej dokładnym 
terminie zostaną zawiadomieni uczestnicy części teoretycznej z odpo-
wiednim wyprzedzeniem. Jeśli chcecie Państwo wziąć udział w obu czę-
ściach XV fORUM należy koniecznie przesłać zgłoszenie już dzisiaj, nastą-
pi automatyczna rezerwacja miejsca. 
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PROgRAM FORUM – częŚć TEORETyczNA: 
  9:45 techniczne łączenie się z platformą MS Teams 
10:00 powitanie uczestników i otwarcie forum (organizatorzy), 
10:05 wykład wprowadzający: Pozytywna uwaga drogą do sukcesu – prof. Marcin 

Krawczyński, Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, (po wykładzie pytania i dysku-
sja). 

11:05 wykład: Lekcja wf w trudnych warunkach – gry i zabawy na małej sali – dr Mał-
gorzata Krzak, AWf Wrocław, (po wykładzie pytania i dyskusja).

12:05 wykład: Diagnozowanie wad postawy na lekcjach wf, metody i zalecenia prak-
tyczne – dr Katarzyna Piesiewicz białas, Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, (po 
wykładzie pytania i dyskusja).

13:05 wykład z nowego cyklu Dobre praktyki dolnośląskich szkół:  Szkolenia Mło-
dzieżowych Organizatorów Sportu i Młodzieżowych Sędziów Sportowych oraz 
wykorzystanie tych młodzieżowych wolontariuszy przy organizacji Szkolnych 
Igrzysk Sportowych na przykładzie LO Nr III we Wrocławiu – nauczyciele i mło-
dzież LO III Wrocław, (po wykładzie pytania i dyskusja).
Tematy poruszane w części teoretycznej XV forum stanowią teoretyczną pod-
stawę do przyszłych zajęć praktycznych.

 
UczESTNIcy: do udziału w forum zapraszamy nauczycieli edukacji wcze-
snoszkolnej, nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych 
i onadpodstawowych. Wszyscy uczestnicy otrzymują: materiały szkolenio-
we oraz nieodpłatny dostęp do innych materiałów konferencyjnych w for-
mie elektronicznej. 
Zgłoszenie udziału w części teoretycznej  konferencji: następuje wyłącz-
nie poprzez elektroniczne wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia. Na 
podstawie Waszego zgłoszenia otrzymacie link aktywacyjny umożliwiają-
cy połączenie i udział  w XV forum. 

KLIKNIJ TUTAJ ABy WySŁAć zgŁOSzENIE

https://pe.ews.edu.pl/application/fill/95

