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Sprawozdanie z przebiegu spotkania inaugurującego pracę  

Sieci Współpracy  i Samokształcenia  dla  Nauczycieli  Wspierających Ucznia  Zdolnego 

 

 

8 października  br. odbyły się warsztaty inaugurujące  pracę Sieci Współpracy   

i Samokształcenia  dla  Nauczycieli  Wspierających Ucznia  Zdolnego. 

Warsztaty poświęcone były  umiejętnościom komunikacyjnym, a w szczególności 

zarządzaniu tak zwanym fochem. Celem warsztatu  było uświadomienie uczestnikom, czym 

jest obszar osobistych zasobów i umiejętności w kontekście pracy nastawionej na realizację 

określonych celów. Szkolenie poruszało również zagadnienia indywidualnych wzorców 

myślenia, działania i komunikowania. Uczestnicy zastanowili się czym jest foch i jakie są 

jego rodzaje. W trakcie warsztatów mogli zapoznać się z instrukcją obsługi focha u dorosłego 

i u dziecka oraz sprawdzić jak foch wpływa na poczucie własnej wartości. 

 

Spotkanie miało również na celu zebranie propozycji do planu pracy sieci.  

 

Prowadzące przypominały zasady pracy sieci oraz przedstawiły możliwości dofinansowania 

form szkoleniowych. 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy członkowie sieci ustalili, że obszarem pracy w nowym 

roku szkolnym są nowatorskie metody pracy ze szczególnym uwzględnieniem projektowania 

zajęć z wykorzystaniem escape room, elementów gier terenowych oraz systemu I vote. 

W pracach sieci  biorą udział nauczyciele różnych specjalności, są wśród nich matematycy, 

przyrodnicy, poloniści, nauczyciele informatyki, techniki, edukacji wczesnoszkolnej oraz 

pedagog i logopeda.  

Dziękujemy uczestnikom  za zaangażowanie podczas zajęć, które pozwoliło nam opracować 

projekt planu pracy. Szczegółowy plan pracy dostępny jest na stronie http://odm.pcpppidn.eu/ 

w zakładce Sieci Współpracy i Samokształcenia. 

 

Członków sieci zapraszamy na kolejne spotkanie w środę 22 listopada br. Odbędzie się ono  

w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie o godz. 15.30, na którym zostanie przedstawiona 

innowacja pedagogiczna - system I vote. 

  

 

Koordynatorzy sieci: 

 Teresa Walczak , Iwona Rogowska          
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