
WYŻSZA SZKOŁA - EDUKACJA W SPORCIE
SZKOLNY  ZWIĄZEK  SPORTOWY „DOLNY ŚLĄSK” 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II WE WROCŁAWIU

ZAPRASZAJĄ NA

WARSZTATY PRAKTYCZNE XV KONFERENCJI 
NAUKOWO - METODYCZNEJ 
DOLNOŚLĄSKIE FORUM OŚWIATOWE

„Pozytywna uwaga drogą do 
sukcesu dydaktycznego”

DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, NAUCZYCIELI 
WYChOWANIA fIZYCZNEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCh  
I PONADPODSTAWOWYCh KTÓRE ODbęDĄ SIę W DNIU  
23 KWIETNIA (SObOTA) 2022 ROKU  WE WROCŁAWIU 

SAlE SPORTOWE: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR II  
WE WROCŁAWIU, UL. PARKOWA 18, ORAZ hALA SPORTOWA MCS 
UL. PARKOWA 16  



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 kon-
ferencji pod nazwą DOLNOŚLĄSKIE FORUM OŚWIATOWE dla wszystkich nauczycieli, 
którzy  chcą  doskonalić  swój warsztat i podnosić   kwalifikacje, także w ramach awansu 
zawodowego. 
Zaplanowaliśmy w ramach Forum panel teoretyczny, który odbył się online i praktyczny 
(warsztaty), na który zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edu-
kacji wczesnoszkolnej. Panel praktyczny będzie można kontynuować na dodatkowych 
kursach instruktorskich organizowanych przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie.

XV DOLNOŚLĄSKIE  FORUM OŚWIATOWE

	UCZESTNICY: 
Do udziału w forum  zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania 
fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 
Wszyscy uczestnicy otrzymują: materiały szkoleniowe oraz nieodpłatny dostęp do innych mate-
riałów konferencyjnych w formie elektronicznej.  

	zgłOSzENIE UDzIAłU W KONFERENcjI: 
Następuje wyłącznie poprzez przesłanie karty zgłoszenia (link poniżej) i dokonanie wpłaty.
Jeśli prześlecie Państwo tylko kartę zgłoszenia, zostaniecie wpisani na listę osób deklarujących 
swój udział w forum. W momencie dokonania opłaty zostaniecie Państwo wpisani na listę uczest-
ników i nastąpi zamknięcie rezerwacji miejsca. 

	Wyślij zgłoszenie na XV Forum

	Po otrzymaniu zgłoszenia wyślemy wiadomość na podany e-mail.

	Liczba miejsc jest ograniczona (około 150 miejsc) dlatego prosimy o wcześniejsze dokonywanie 
wpłat, gdyż tylko zaksięgowanie jej na naszym koncie jest równoznaczne z rezerwacją udziału  
w forum. 

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Instytut Sportu i Rekreacji we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30/306, 53-238 Wrocław, tel. kom.  506 430 037

e-mail: wroclaw@ews.edu.pl,  www.ews.edu.pl

	Celem forum jest  przedstawienie innowacyjnych metod i form ćwiczeń z możliwością ich wy-
korzystania na zajęciach wychowania fizycznego. Tematyka zajęć została wybrana na podstawie 
tematów zgłoszonych przez uczestników  poprzedniej edycji XIV forum.

	TERMIN: 
forum odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2022 roku (sobota) godz. 10.00-14.30. 
Obecna edycja jest kontynuacją XV forum, które odbyło się, online w terminie, 23 października 
2021 r. była to pierwsza teoretyczna część, w której uczestniczyliście Państwo nieodpłatnie. Zapis 
wykładów znajdziecie na stronie:
www.youtube.com/channel/UCbUOEtcfcJGXNtgUEEQb8_w/featured

	Zapraszamy na część drugą – praktyczną XV forum. Całkowity koszt udziału jednej osoby w fo-
rum wynosi 80,00 PLN. Nadmieniamy, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o jak 
najszybsze wypełnienie karty zgłoszenia (decyduje ich kolejność). Zgłoszenia i wpłaty przyjmo-
wane będą do wyczerpania limitu miejsc, nie później niż do dnia 18 kwietnia 2022 roku. 

https://pe.ews.edu.pl/application/fill/95
www.youtube.com/channel/UCBUOEtcfcJGXNtgUEEQb8_w/featured


	Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Nr: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

w tytule przelewu proszę podać nazwisko lub nazwiska uczestników

	Organizator wystawi fakturę za udział w konferencji, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie i jeśli 
na karcie zgłoszenia zostaną umieszczone wszystkie dane, potrzebne do faktury (pełna nazwa, 
adres z kodem, NIP). W razie konieczności wystawienia faktury „na przedpłatę” proszę zaznaczyć 
taką opcję także w karcie zgłoszenia.

	Procedura zgłoszenia na konferencję przebiega w III fazach; 
  I Przesłanie karty zgłoszenia - wyłącznie drogą elektroniczną ! 
 II Wykonanie przelewu na konto jw. za udział w konferencji, 
III Wpisanie na listę uczestników konferencji i wystawienie faktury. 
Uwaga! brak wpłaty oznacza, brak wpisu na listę uczestników konferencji. 

	Forum zostało podzielone na dwa panele:
 
Panel I – teoretyczny – został zrealizowany on-line w dniu 23 października 2021 roku . 

Panel II – warsztaty praktyczne – dla nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkol-
nej. Zaproponowano 6 tematycznie różnych warsztatów (na podstawie ankiet z poprzedniej edy-
cji forum). Każdy z nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej ma możliwość 
wyboru czterech z nich. Warsztaty odbywać się będą w salach sportowych Liceum Ogólnokształ-
cącego Nr II we Wrocławiu oraz hali sportowej MCS ul. Parkowa 16.  

PROgRAM FORUM 

9.00 – 9.45 Rejestracja uczestników,  hol II L. O. ul. Parkowa 18

	PANEl II – PRAKTYCZNY 

9.45  – 10.00 Uroczyste powitanie  uczestników  i  otwarcie  forum (hala MCS) 

	PANEL II – zAjęcIA PRAKTyczNE 

WARSzTAT „A1”  10:15–11:00 „Gry i zabawy na małej sali”, dr Małgorzata Krzak, AWf Wrocław 
(sala MCS ul. Parkowa 16),

WARSzTAT „A2”  11:15–12:00 „Gry i zabawy na małej sali”, dr Małgorzata Krzak, AWf Wrocław(sa-
la MCS ul. Parkowa 16), 

WARSzTAT „B1 10:15–11:00 Sposoby diagnozowania wad postawy – dr Katarzyna Piesiewicz 
białas, WSEWS, (LO Nr II, aula I piętro),

WARSzTAT „B2” 11:15–12:00 Sposoby diagnozowania wad postawy – dr Katarzyna Piesiewicz 
białas, WSEWS, (LO Nr II, aula I piętro), 
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WARSzTAT „c1” 10:15–11:00 Gry i zabawy lekkoatletyczne dla dzieci młodszych na lekcji wycho-
wania fizycznego –Estera Gierczyk trener w programie Lekkoatletyka dla Każde-
go, stadion LA przy LO nr II we Wrocławiu,

WARSzTAT „c2” 11:15–12:00 Gry i zabawy lekkoatletyczne dla młodzieży na lekcji wychowania 
fizycznego - Estera Gierczyk trener w programie Lekkoatletyka dla Każdego, sta-
dion LA przy LO nr II we Wrocławiu, 

 
WARSzTAT „D1” 12:15–13:00 dla klas IV-VI szkoły podstawowej „Gry i zabawy w nauczaniu po-

dań i chwytów w piłce ręcznej” dr Andrzej Dudkowski AWf Wrocław (sala MCS 
ul. Parkowa 16), 

WARSzTAT „D2” 13:15–14:00 dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Metodyka nauczania ata-
ku pozycyjnego w piłce ręcznej”, dr Andrzej Dudkowski AWf Wrocław (sala MCS 
ul. Parkowa 16), 

WARSzTAT „E1” 12:15–13:00 Ćwiczenia taneczne dla młodzieży – podstawowe kroki – mgr Joan-
na Jeż  (LO Nr II, aula I piętro),

WARSzTAT „E2” 13:15–14:00 Ćwiczenia rytmiczno-muzyczne dla najmłodszych – mgr Joanna Jeż 
(LO Nr II, aula I piętro), 

WARSzTAT „F1” 12:15–13:00 Ultimate (frisbee)– podstawy gry–Tomasz Zatoń ZS 8 Wrocław i Mi-
chał Dul SP 109 Wrocław, Stowarzyszenie DUCh GRY,  stadion LA przy LO nr II 
we Wrocławiu,

WARSzTAT „F2” 13:15–14:00 Ultimate (frisbee)– podstawy gry – Tomasz Zatoń ZS 8 Wrocław 
i Michał Dul SP 109 Wrocław, Stowarzyszenie DUCh GRY,  stadion LA przy LO nr 
II we Wrocławiu, 

14.15 – 14.30  Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów (hol LO Nr II, ul.Parkowa 18)

ZAPRASZAMY

XV DOLNOŚLĄSKIE  FORUM OŚWIATOWE

XV Dolnośląskie forum Oświatowe i inne konferencje 
metodyczne dla nauczycieli wspiera Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego


