
 

                                                                                                                     
‘ 

PLAN PRACY  SIECI WSPÓŁPRACY  I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI  WSPIERAJĄCYCH UCZNIA ZDOLNEGO 
 

                                  P C P P P  i  D N 

                                                    Ośrodek  Doradztwa      
                                                          Metodycznego 

                                         67-200 Głogów ul. Jedności    
                                           Robotniczej 38 

                                                            e-mail:      sekretariat @pcpppidn.eu 
                                                    tel./fax     (76) 833 32 11  (76) 838 42 93 

 
 

         PLAN PRACY  SIECI WSPÓŁPRACY  I SAMOKSZTAŁCENIA    NAUCZYCIELI  WSPIERAJĄCYCH UCZNIA ZDOLNEGO 

r.szk.2018-2019 

 

FORMA 

DOSKONALENIA 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

DZIAŁANIA 

 

SEMINARIUM 

INAUGURUJĄCE 

ROK SZKOLNY 2018/19 

● diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli- członków 

sieci 

● zapoznanie z zasadami pracy sieci i możliwości 

dofinansowania form szkoleniowych 

● opracowanie projektu planu pracy sieci 

1. Warsztaty z ekspertem ZARZĄDZANIE FOCHEM. 

2. Nabór nowych członków sieci  współpracy 

 i samokształcenia  nauczycieli  wspierających 

ucznia zdolnego. 

3. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych 

nauczycieli- członków sieci. 

4. Analiza wyników diagnozy – projekt planu pracy. 

5. Opracowanie planu pracy  sieci współpracy  

       i samokształcenia  nauczycieli  wspierających    

       ucznia zdolnego na rok szkolny 2018/19. 
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WARSZTATY 
22.11. 2018 r. 

● rozwijanie zainteresowań technologią informacyjną 

● podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kompetencji 

cyfrowych 

● poznanie współczesnych trendów w edukacji i rozwiązań 

metodycznych, 

● podniesienie/ rozwinięcie niezbędnych dla nauczycieli 

kompetencji w zakresie wspierania procesu uczenia się 

opartego o popełnianie błędów 

 

Warsztaty 
Innowacja pedagogiczna -system I vote 

 -prezentacja metody pracy 

-tworzenie własnych propozycji testu do  

  wykorzystania w/w metody 

 

 
 
WARSZTATY  
styczeń - luty 2019 
 

● poznanie historii i  ciekawostek o powiązaniach escape 

roomów z innymi rozrywkami. 

● zapoznanie się z ideą pracy metodą escape room. 

● opracowanie lekcji/ zajęć edukacyjnych  

z wykorzystaniem w/w metody - projektowanie własnych 

escape room-ów. 

Warsztaty 
MÓJ WŁASNY ESCAPE ROOM  
 
Program warsztatów: 

● Zasady pracy metodą escape room. 

● Projektowanie zajęć lekcyjnych  

z wykorzystaniem w/w metody. 

● Przykłady lekcji/ zajęć edukacyjnych  

z wykorzystaniem w/w metody 
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KONFERENCJA 
WROCŁAW  
13.03.2019 r. 

● podniesienie kompetencji psychofizycznych nauczycieli 

● rozbudzanie kreatywności i umiejętności pracy 

zespołowej 

● wykorzystanie wiedzy z zakresu neuronauk w pracy 

pedagogicznej  

konferencja Flashpoint Instytutu Talentów 
 

 

  

SEMINARIUM 

● poznanie elementów mechaniki i dynamiki gier 

wykorzystywanych w zgrywalizowanych lekcjach. 

● zrozumienie idei grywalizacji (cel, źródła motywacji 

uczniów). 

● podstawy funkcjonowania mózgu w kontekście 

grywalizacji (układ nagrody). 

● podsumowanie i ewaluacja pracy sieci współpracy  

i samokształcenia 

● przedyskutowanie propozycji dalszych działań związanych 

z pracą sieci w kolejnym roku szkolnym 

ZAJĘCIA TERENOWE 

Program: 

● uczestnictwo w grze terenowej 
● opracowanie scenariusza zajęć terenowych 
● projektowanie gry miejskiej metodą Design 

Thinking 
● Podsumowanie pracy Sieci w roku szk. 

2018/2019” 
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