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FORMA 

DOSKONALENIA 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

DZIAŁANIA 

 

SEMINARIUM 

INAUGURUJĄCE 

ROK SZKOLNY 2019/20 

21.10.2019r. 

● Zapoznanie z umiejętnościami kluczowymi według 

zaleceń Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w 

sprawie kompetencji kluczowych  

w procesie uczenia się przez całe życie 

● Przedstawienie dobrej praktyki „Matematyczne podchody 

w nowej odsłonie” 

● diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli- członków 

sieci 

● zapoznanie z zasadami pracy sieci i możliwości 

dofinansowania form szkoleniowych 

● opracowanie projektu planu pracy sieci 

1. Warsztaty „Jak kształtować umiejętności 

kluczowe?” 

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 2019/20. 

 

http://www.pcpppidn.eu/
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WARSZTATY 
12.11. 2019 r. 

● upraszczanie komunikacji 

● jak i kiedy wykorzystać flipchart, czy zwykłą kartkę 

●  jakich markerów używać i w jakim celu 

●  jak kolory i kształty wpływają na odbiór przekazu, a co za tym 

idzie jak je w odpowiedni sposób wykorzystywać 

● jak stworzyć swój własny bank ikon rysunkowych 

●  jak podsumować uzyskane informacje w graficzny sposób, 

aby je zapamiętać na dłużej 

● jak tworzyć mapy myśli 

● jak przygotować rysunkowe notatki 

Warsztaty 
Z ekspertem „Myślenie wizualne” 

Dzięki warsztatowi dowiesz się dlaczego  

w komunikacji z uczniami należy stosować różne 

metody przekazu. Uczestnicy doświadczą na sobie 

jakie szanse i zagrożenia niosą za sobą nowoczesne 

metody wizualnej komunikacji. Będziemy pracować 

nad tym, aby odczarować schematyczną lekcję 

poprzez wykorzystanie technik komunikacji 

wizualnej. Popracujemy również nad tym jak 

pobudzać pozytywne emocje u naszych uczniów, a 

dzięki temu łatwiej osiągać zamierzone cele 

edukacyjne. 

 
 
WARSZTATY  
2.12. 2019r. 

● rozwijanie zainteresowań technologią komunikacyjno- 

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 „ Narzędziownia – aplikacje mobilne 
wspierające nauczyciela w ramach konkretnego 
przedmiotu” 
 
Program warsztatów: 

● Formularz Google 

● aplikacja Quizzlet  

● Jak wykorzystać w edukacji aplikację Kahoot  

● Aplikacja Canva- tworzenie zaproszeń , 

prezentacji 

http://www.pcpppidn.eu/
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● Tworzenie mapy myśli na dysku Google 

● Odczytywanie i tworzenie kodów QR oraz ich 

wykorzystanie w edukacji. 

 

  

SEMINARIUM 

Kwiecień -maj 2020r. 

● 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 z 

wykorzystaniem aplikacji Actiobound 
Podsumowanie pracy Sieci w roku szk. 
2019/2020” 
 

                                                                                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                      koordynator: Teresa Walczak    
 
 
 
 
 
 

http://www.pcpppidn.eu/

