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zapraszają na
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Pozytywna uwaga drogą
do sukcesu dydaktycznego
dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli
wychowania fizycznego szkół podstawowych i
ponadpodstawowych, które odbędzie się w dniu 28
marca (sobota) 2020 roku we Wrocławiu
Sala wykładowa: aula Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 10 we Wrocławiu, ul. Parkowa 27
Sale sportowe: Liceum Ogólnokształcącego Nr II we
Wrocławiu, ul. Parkowa 18,
hala sportowa MCS, ul. Parkowa 16
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Szanowni Państwo!
Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie wraz ze Szkolnym Związkiem Sportowym Dolny Śląsk
i Liceum Ogólnokształcącymnr II we Wrocławiu podjęli się organizacji cyklu konferencji
pod nazwą DOLNOŚLĄSKIE FORUM OŚWIATOWE dla wszystkich tych nauczycieli, którzy chcą doskonalić swój warsztat i podnosić kwalifikacje.
Zaplanowaliśmy w ramach Forum panel teoretyczny (wykłady)i praktyczny (warsztaty)dla
nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Panel praktyczny będzie można kontynuować na dodatkowych kursach instruktorskich organizowanych przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie.

 Uczestnicy:
Do udziału w Forum zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli wychowania
fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Wszyscy uczestnicy otrzymują: materiały szkoleniowe oraz nieodpłatny dostęp do innych materiałów konferencyjnych w formie elektronicznej.
 Zgłoszenie udziału w konferencji:
Następuje wyłącznie poprzez przesłanie karty zgłoszenia i dokonaniu 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 uczestnikówi nastąpi zamknięcie rezerwacji miejsca.
 Chcesz wysłać zgłoszenie kliknij tu

karta zgłoszenia 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. Różyckiego 1 c, 51-608 Wrocław, tel.kom. 506 430 037
e-mail: wroclaw@ews.edu.pl, www.ews.edu.pl
 Celem Forumjest przedstawienie innowacyjnych metod i form ćwiczeń z możliwością ich wykorzystania na zajęciach wychowania fizycznego. Tematyka zajęć została wybrana na podstawie
tematów zgłoszonych przez uczestników poprzedniej edycji XIV Forum.
 Termin:
Forum odbędzie się w dniu 28 marca 2020roku (sobota) godz. 9.00-15.00
 Całkowity koszt udziału jednej osoby w Forum wynosi 80,00 PLN.
 Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc, nie później niż do dnia 21
marca 2020 roku.
 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
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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, który odbędzie się w auli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 10 we Wrocławiu, ul. Parkowa 27
Panel II – warsztaty praktyczne – dla nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej. Zaproponowano 6 tematycznie różnych warsztatów (na podstawie ankiet z poprzedniej edycji Forum). Każdy z nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej ma możliwość
wyboru dwóch z nich. Warsztaty odbywać się będą wsalach sportowych Liceum Ogólnokształcącego Nr II we Wrocławiu oraz hali sportowej MCS ul.Parkowa 16.
Program Forum
9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników,hol Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 ul Parkowa 27
 PANEL I - teoretyczny
9.30–9.35 Uroczyste powitanie uczestników i otwarcie Forum
9.35–10.20 wykład wprowadzający: „Pozytywna uwaga drogą do sukcesu” – prof. Marcin Krawczyński, Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, (po wykładzie pytania i dyskusja).
10.20–11.05 wykład: „Lekcja wf w trudnych warunkach – gry i zabawy na małej sali” – dr Małgorzata
Krzak, AWF Wrocław , (wprowadzenie do zajęć praktycznych),
11.05–11.50 wykład:pt. „Diagnozowanie wad postawy na lekcjach wf, metody i zalecenia praktyczne” – dr Katarzyna Piesiewicz Białas, Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, (wprowadzenie do zajęć praktycznych),
11.50–12.00 Podsumowanie części teoretycznej – organizatorzy.
12.00-12.45 przerwa kawowa – bufet LO Nr II we Wrocławiu, przejście na zajęcia warsztatowedo
hal sportowych. Przygotowanie uczestników do zajęć praktycznych. Uwaga! Wszyscy
nauczyciele biorący udział w warsztatach praktycznych muszą wcześniej przebrać
się w szatniach, w dres i obuwie sportowe. Jest to warunek konieczny aktywnego
uczestniczenia w zajęciach.Nauczyciele, którzy z różnych względów nie będą uczestnikami czynnymi warsztatów, a jedynie obserwatorami również obowiązuje obuwie
zmienne. W szatniach nie zostawiamy żadnych swoich rzeczy i zabieramy je ze sobą
na zajęcia praktyczne.
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 PANEL II – zajęcia praktyczne
WARSZTAT „A1” 13.00-13.45 dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Metodyka nauczania ataku pozycyjnego w piłce ręcznej”, dr Andrzej Dudkowski AWF Wrocław (sala MCS
ul. Parkowa 16),
WARSZTAT „A2” 14.00-14.45 dla klas IV-VI szkoły podstawowej „Gry i zabawy w nauczaniu podań
i chwytów w piłce ręcznej” dr Andrzej Dudkowski AWF Wrocław (sala MCS ul.
Parkowa 16),
WARSZTAT „B1”

13.00-13.45 Gry i zabawy na małej sali, dr Małgorzata Krzak, AWF Wrocław(sala II LO – aula na I piętrze),
WARSZTAT „B2” 14.00-14.45 Gry i zabawy na małej sali, dr Małgorzata Krzak, AWF Wrocław(sala
II LO – aula na I piętrze),
WARSZTAT „C1” 13.00-13.45 Ćwiczenia taneczne dla młodzieży – podstawowe kroki – mgr Jadwiga Tomczyńska/ mgr Przemysław Polakowski, (LO Nr II, sala na parterze)
WARSZTAT „C2” 14.00-14.45 Ćwiczenia rytmiczno muzyczne dla najmłodszych – mgr Jadwiga
Tomczyńska/mgr Przemysław Polakowski, (LO Nr II, sala na parterze)
WARSZTAT „D1 13.00-13.45 Sposoby diagnozowania wad postawy – dr Katarzyna Piesiewicz
Białas, WSEWS, (LO nr II, sala gimnastyki korekcyjnej na drugim piętrze – wejście
przez salę na parterze)
WARSZTAT „D2” 14.00-14.45 Sposoby diagnozowania wad postawy – dr Katarzyna Piesiewicz
Białas, WSEWS, (LO nr II, sala gimnastyki korekcyjnej na drugim piętrze – wejście
przez salę na parterze)
14.45-15.00 Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów (hol LO Nr II, ul.Parkowa 16)
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