
 
HARMONOGRAM PLANOWANYCH SZKOLEŃ W MARCU 2018 ROKU   

PRZEZ LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI (LOWE)W GMINIE BRODNICA 

Lp. Temat Data Ilość godzin Godziny 

realizacji  

Miejsce realizacji 

 

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY 

1. Warsztaty szydełkowania 
[Rozwijanie umiejętności manualnych, 

uczenia się i kompetencji społecznych] 

10.03.2018 

(sobota) 

3 09:00 - 12:00 Szkoła Podstawowa  

w Brodnicy 

do 03 marca 2018  

Dwa warsztaty do wyboru: 

I opcja: Wielkanocne zajączki 
II opcja: Wiosenne mitenki 

 
Warsztat, który będzie się 

cieszył większą popularnością - 

zrealizujemy.  

2. Ornitologiczne warsztaty 
techniczne, 

 czyli budujemy budki lęgowe! 
[Rozwijanie kompetencji technicznych, 

społecznych i umiejętności uczenia się] 

 

10.03.2018 

(sobota) 

2 11:00 - 13:00 Szkoła Podstawowa  

w Manieczkach 

(świetlica) 

do 08 marca 2018 

3. Jak założyć fundację lub 
stowarzyszenie? 

[Rozwijanie kompetencji społecznych 
 i obywatelskich] 

 

16.03.2018 

(piątek) 

3 17:30 - 20:30 Szkoła Podstawowa  

w Brodnicy 

do 13 marca 2018  

4.  Warsztaty samoobrony 

(Zajęcia oparte na prostych technikach 

które działają w sytuacji stresu i 
zagrożenia życia) 

[Rozwijanie kompetencji społecznych 

i obywatelskich] 
 

II poł. marca 
2018 r. 

w trakcie 
uzgadniania  

3  Szkoła Podstawowa  
w Brodnicy  

(sala gimnastyczna) 

 

5.  Warsztaty artystyczne - 
wielkanocne 

[Rozwijanie umiejętności manualnych, 

uczenia się, kompetencji społecznych] 

termin 
w trakcie 

uzgadniania 

3    



 
6 Klub Rodzica: 

Chustonoszenie   
- warsztaty dla rodziców (dzieci w 

wieku do 5 miesięcy) i przyszłych 

rodziców. 

[Rozwijanie umiejętności rodzicielskich, 
społecznych i obywatelskich. Godzenie 

życia zawodowego i prywatnego] 

 
Evelin Kirkilionis „Więź daje siłę” 

termin 

w trakcie 

uzgadniania 

    

7.  ABC zakładania działalności 
gospodarczej 

[Rozwijanie inicjatywności i 
przedsiębiorczości] 

termin 

w trakcie 
uzgadniania 

    

8. Kurs języka rosyjskiego  
- poziom podstawowy 

[Rozwijanie kompetencji językowych] 

od 
24.03.2018 

zajęcia w 

sobotę 
 

Cykl obejmuje: 
10 spotkań x 2 

godz. 

10:00 - 12:00 Szkoła Podstawowa  
w Brodnicy  

do 20 marca 2018 

9. Kurs komputerowy 
 - poziom podstawowy 

[Rozwijanie kompetencji 

informatycznych] 

termin 

w trakcie 
uzgadniania 

Cykl obejmuje: 

10 spotkań x 2 
godz. 

 Szkoła Podstawowa 

w Manieczkach  

 

KONTAKT: 

mailowy: lowe.brodnica@gmail.com  

lub telefoniczny: 61 28 42 515  

lub osobisty - pokój nr 1 w Urzędzie Gminy w Brodnicy, od poniedziałku do piątku w g. 07:00 -15:00 

 

Siedziba LOWE: Szkoła Podstawowa im. Hymnu Narodowego w Brodnicy [www.spbrodnica.pl] 

 

www.spbrodnica.pl

