Wrocławska Koncepcja
Edukacyjna (WKE) to program,
który stanowi system współdziałania,
doskonalenia i rozwoju jakościowego
placówek edukacyjnych
"Od Przedszkola do
Gimnazjum”. Ideą programu jest
m.in. stwarzanie uczniom środowiska
edukacyjnego sprzyjającego
intensywnemu i wszechstronnemu
rozwojowi w oparciu o aktywność
twórczą, rozwijanie zdolności
i zainteresowań, budowanie
osobowości kreatywnych
i poszukujących.

Korzyści współpracy w ramach WKE
Co WKE daje dzieciom?
pełny rozwój osobowości
i umiejętności pod kierunkiem
świetnych, poszukujących
pedagogów
radość spotkania z edukacją
poprzez metody zabawy i sztuki
możliwość kontynuowania edukacji
w gimnazjum metodami twórczymi
Co WKE daje rodzicom?
pewność kontynuacji edukacji
Dziecka autorskimi, aktywnymi
metodami Od przedszkola do
gimnazjum
świadomość, że kadra jest pod stałą
opieką metodyczną i merytoryczną
doradców i konsultantów, że ciągle
uczy się, doskonali, poszukuje
pewność, że nikt nie
eksperymentuje na dziecku w program włączają się tylko
pedagodzy i placówki
o potwierdzonym doświadczeniu,

weryfikowani przez specjalistów
z Rady Programowej WKE
świadomość, że program ma
przychylność władz Wrocławia
Co WKE daje szkołom?
wsparcie merytoryczne
i metodyczne doradców
i specjalistów
wsparcie Urzędu Miasta
podnoszenie jakości pracy
i promocję szkoły w środowisku
wymianę doświadczeń nauczycieli
w zakresie sprawdzonych metod
wychowawczych i dydaktycznych,
autentyczna współpraca placówek.

Obszary poszukiwań koncepcji
autorskich
zabawa jako metoda edukacji
i rozwoju
metody aktywne w edukacji dzieci
i młodzieży
metody wspomagania rozwoju
edukacja przez twórczość
metody sztuki i zabawy
metody pedagogiki artystycznej
w edukacji dzieci i młodzieży
wychowanie (edukacja) przez
aktywność twórczą
zabawa w teatr, edukacja teatralna
drama, gry dramowe
plastyka ruchu
niekonwencjonalne formy
i metody edukacji plastycznej
edukacja muzealna
muzyka - wspomaganie twórczego
rozwoju dziecka
edukacja medialna
edukacja filmowa
techniki i metody szybkiego
uczenia się
edukacja dialogiczna
rozwijanie zdolności
i zainteresowań dzieci
edukacja europejska
ścieżki edukacyjne

Szanowni Rodzice!
Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym
2012/2013 do programu

Od Inspiracji do Kreacji

realizowanego w ramach
Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej
W ramach programu w II semestrze
roku szkolnego 2012/2013
realizujemy m.in. następujące
działania:
 Poranek Wielkanocny
 Urodziny Biblioteki
 Rocznica Nadania Szkole Imienia
 Projekt edukacyjny – Szkolny
Festiwal Nauki
 Stała, systematyczna współpraca
z Przedszkolem nr 77 „Tęczowe
Siódemki” oraz z Gimnazjum nr 4
im. Ojca Świętego Jana Pawła II.
Źródło: http://www.wke.edu.pl/
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Idea
Edukacja przez aktywność twórczą
i sztukę
Założenia
Ku samodzielności
Metody
Metoda projektu
Języki obce
Współpraca w grupie (wycieczki,
konkursy, prezentacje)
Rozwijanie zainteresowań
Przy realizacji programu
współpracujemy z Przedszkolem
nr 77 „Tęczowe Siódemki”
oraz z Gimnazjum nr 4
im. Ojca Świętego Jana Pawła II.

