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Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych  
 

Dyrektor 

Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego 

i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie 

 

serdecznie zaprasza 

nauczycieli języka polskiego na konferencję metodyczną pt.: 

Kreatywne i aktywizujące metody pracy na lekcjach języka polskiego  

w szkole ponadpodstawowej. 

 
Szanowni Państwo, nasza placówka w roku szkolnym 2020/2021 pracuje w reżimie sanitarnym związanym  

z Covid-19. Na sali wykładowej jednocześnie przebywać może tylko 17 osób. Dlatego też, jeżeli na  szkolenie 

zgłosi się  większa liczba uczestników, zostanie dla nich utworzona odrębna, dodatkowa grupa, o innej godzinie 

lub w innym dniu. 

Konferencja skierowana jest do nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat 

wykorzystywania kreatywnych i aktywizujących metod pracy na lekcjach języka polskiego.  

 

Cele: 

Usystematyzowanie wiedzy na temat metodyki pracy na lekcji oraz wprowadzenie do kreatywnych 

metod pracy z klasą, które ma na celu zwiększenie motywacji uczniów oraz ich poczucia 

odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty. 

 

W programie: 

• metody i techniki twórczego i efektywnego uczenia się i nauczania, 

• praktyczne zastosowanie metod twórczego nauczania w oparciu o różne przykłady 

szkolne, 

• wybrane metody aktywizujące, 

• metody pracy rozwijające twórczość i kreatywność w uczeniu się, 

• postawa nauczyciela sprzyjająca procesowi uczenia się, 

• osobowość nauczyciela jako narzędzie pracy. 

Prowadząca: Wioletta Ziemińska 

Termin realizacji: 30 września 2020r.  (środa, godz. 15.00) 

Miejsce: PODM w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38  

Ilość godzin: 2 godziny dydaktyczne 

Koszt:  forma bezpłatna 
 

Wszelkich informacji o spotkaniu udziela sekretariat Powiatowego Ośrodka Doradztwa 

Metodycznego, ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie tel. (76) 838 42 93. Prosimy o potwierdzenie 

telefoniczne udziału w spotkaniu do 26 marca 2020r.  Ilość miejsc ograniczona.  

Na formy bezpłatne zapisujemy się tylko telefonicznie. 
Dyrektor PCPPPiDN 

Barbara Krzywulicz 

http://www.pcpppidn.eu/

