
Lekcio:EnteF.' DOLNYSLĄsr
Kon'erencja f€stiwa| scenariuszy |€kcj| w nasrym projek.ie pn'l

,,Lekcja:Entel na zdo|nv ś|ąsk,'- prżykłady dobrYch praktyk orar ptany da|sfego.ozwoiu

!olnośIąŚk.ośrod€kooskonalenia Nau(zYci €|i We Wroc|awju

zapras'a dyrektorów s'kół, nauczyci €|i i wsżystkich zainteresowanY.h na

PROGRAM SEMINARIUM
o9.oo-o9.15 otwarcielemlnariuń,

os.r, - ,o.ddi'
0 )

d| lolńtd tłotyli' DyrekÓr Dolnoś]ąskieqo ośrodko DoskÓhd]ehio NoueyĆie]i we Wrocldwj!
Robotyta w głot..h Do|nego ś|ą9ka
ProJ. PiÓt| A. wte.,lońidż, Pżewodhieq.y Rady Pro,rdńowei Fafufu G2' P|ofeso| PÓlite.hniki Wtot!.Bkiej' o tdłłe
uhjwea,tetu Pty|otki.zego we wrccłrwiu, P|e2es zażqdu w: l)vPoL tńteąeo Polskd' tnŚ1.|tut ]nkntyki
cfłohek Rod Nadzo@yeh, Dorddco zdżqdów lm praluk.yinych, uslugÓWch qdz Użedów cżłonek B6ih.ss knt.e aub
(Bcc), Dolnośląsko lfbo Gospodarcżd, addzio| Wractowskj Polskiej Akodeńij Nauk, Potsko lfbo G8podoftr EKo - Rozwó],
DÓlhÓślqsko Rada Pżedsiębideoś.i i Nouki (DBPiN) uee]ni Dotnego ś!ąŚko, Polskie Iowo|fys||ło cybenetyfue' Polskie
loworzysrwo Naukowe Motoryzacji i iknyĆh p|estiżo',.h Órgoni2acji'

10.15 . 11.00 wyHad pn.: 
"Dob.€ 

ptktykl l .N€ pomy!ły na ńaukę p|o8..mo@ni. w ś'odowisku p.osramlstyańym 5GP Ba|tl."
aohuńi| sąkup, eeski proqrchistą' outu nonęd\i do ha|ki proqrcdÓwo1jł sGP Pasco], sGP Boltożdr' P Boltie' sGP
cl studjÓ' Gożdo BusinesŚ wÓnd (2aB) u,ńoło go ża jednegÓ z ńoj]epżych infrrnotyków nd świećie' w roku 197s alożył
firnę s6P syŚteds' uąy dzieci i fulodzież cr tÓ je't końputeL @ ta jest progfuh i jok dobże prognńowc uey tf
nduawje]i, jak ńnjq uQyć uenióM

11.oo-1ż.l5 WYtł.d pń.: 
"Pregram 

LABoMTonh PRzYvtoścr jako inwesty.ja, dfięk] któlej w |c'dej 9*ol€ podstawowej może
powŚtaćwzorcowa PracowniaTechnieńa'
wltold 'dkub.k' dutd pÓdndw prcgrcfuowł Echhik' hauczyciel - posjÓnot, szko]ehiÓfuiec' pońyslodr@ i t\yq@
prcjeków techniąnych dld ufuiów outo| obudawy dydoktyenęj dlą nouczyae]i ,Dżjo|aj z ]AW", Wpottwófu speĆyflkoqi
żądowej progrchu rl.BoPńroNA PRzv'fŁośc]' dÓ|yczące! wypdożeFio żkół w ńeb]e, nażędno, użądzenid oroż
ponoce dyddktyżne do pr,ktyanej roukj Eńniki'

Lf.75-|2..0 Prżeruakawowa
12'3o-13..o Pańe| dystusylny, bank pomys|óĘ fajęch włsftatowe w grupach on|ine pń': ,,Fe5tiwal.@ńańus!Y lekcji w ńas.n

poekcie pn': 
"LekĆiajEnter na fdolny s|ąsr - pnvkłady dobry.h plaĘk oEf płańyda|sfego rofwÓ'u."

. Grup. nauey.l.li p'edmiotówh!ńaniltYcznv.h
Mdftih ayźry nÓderótor
. Grup. na!ąy.le|l pż.dmiotówń.tematvańo.p..yroltni.ry.h
Sebdstitu wosidko noderctol
. Grupa nau(ży.i.|i pĘedń|otów ańYsty.fńvćh
Jd.ek Ścibor ' nÓdqotor
. elupa nau.lyde|i eduka.llWżBń@kolne|
Mołgoaoto Reićhe] - hoderator
. Grupa nau.zy.leli informatykt
BÓhuńh sdklp, Wiko| szanin fuoderutażv

13.30 - 13.45 Pods!ńowanie konfer.ń.ji
d| loląntd ltÓ|yń, Dytekd DolnośląskieqÓ ośrcdko Doskanotehio NdueyĆkti we wroc|owiu
wlktd s@lo' naueyćiel.kon'ukaht DoDN we wrąĆ]owju
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be,płatną kon'erencię
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