OFERTA EDUKACYJNA WODN ZGIERZ 2020/2021 – Wrzesień 2020
KOD

Forma
kształcenia

K.197

Seminarium

Temat

Treści

Adresat

Seminarium dla
nauczycieli techniki i nie
tylko w związku z giełdą
dobrych praktyk
pedagogicznych. z
elementami metodyki
techniki. Organizacja
nowych pracowni techniki
w szkole
Planowanie pracy
nauczyciela matematyki w
świetle nowych przepisów
prawa oświatowego

Regulamin i organizacja 3 edycji
Giełdy Dobrych Praktyk
Pedagogicznych w zakresie zadań
wytwórczych

Zainteresowani
nauczyciele
(techniki.. klas I-III)

Liczba
godz.

Miejsce
realizacj
i
WODN

Osoba prowadząca
(adres mail)

Koszt

dr Bronisław Matusz
b.matusz@get.edu.pl

-

08.09.2020
godz. 16.00

Termin

2
Jak zorganizować pracownię
techniki w szkole
Nauczyciele poznają rodzaje
planów dydaktycznych, zapoznają
się z istotą zmian w planowaniu
pracy z uczniem na lekcjach
matematyki w świetle zmian w
prawie oświatowym
Zawody szkolnictwa branżowego.
Podstawy programowe 2019.
Zasady opracowywania programu
nauczania, wykorzystywanie
programów przygotowanych
przez ORE.
Zgodne z tematem szkolenia

nauczyciele
matematyki szkół
podstawowych i
średnich

5

TEAMS

Dorota Kraska
d.kraska@get.edu.pl

-

08.09.2020
godz. 16.00

nauczyciele
przedmiotów
zawodowych

12

WODN
Zgierz

Rafał Ryszelewski
r.ryszelewski@get.edu.pl

40 zł

09.09.2020
godz. 16.30
(I zajęcia)

Wszyscy nauczyciele

2

TEAMS

Dariusz Zawadzki
d.zawadzki@get.edu.pl

-

09.09.2020 r.,
godz. 10:00

Proste doświadczenia z zakresu
elektrostatyki i magnetyzmu do
realizacji w klasie i jako
eksperymenty domowe ucznia.

Nauczyciele fizyki
szkół podstawowych
i
ponadpodstawowych

8

WODN

Piotr Kowalczyk
p.kowalczyk@get.edu.pl

40 zł.

9, 11.09
godz. 16001915.

Arteterapia z perspektywy
sztuki. Między terapią
pedagogiczną a plastyką

Plastyka to praca z tworzywem,
które początkowo jest materią
(farbą, gliną…), ale w miarę
zaawansowania procesu zaczyna
odnosić się do
spraw człowieka/świata…..

4

WODN
Zgierz

Cezary Marasiński
c.marasinski@get.edu.pl

30 zł.

10.09.2020;
godzina
15:30;

Pierwsza pomoc resuscytacja krążeniowo-

aspekty prawne udzielania
pierwszej pomocy; apteczka
pierwszej pomocy; resuscytacja

Specjaliści zajmujący
się terapią
pedagogiczną,
nauczyciele
wspierający,
nauczyciele plastyki,
psycholodzy inni
zainteresowani
Wszyscy nauczyciele

5

Teams zdalnie +
WODN

Dariusz Zawadzki
d.zawadzki@get.edu.pl

50 zł.

Teoria:
11.09.2020 r.,
godz. 18:30

K.87

Warsztaty
metodyczne
e-learning

K.9

Warsztaty
metodyczne

Opracowywanie nowego
programu nauczania w
wybranym zawodzie
szkolnictwa branżowego od
roku szkolnego 2020/2021

K.1016

Seminarium

K.40

Warsztaty
metodyczne

Zadania i wyposażenie
gabinetu pielęgniarki
szkolnej
Zjawiska elektryczne i
magnetyczne w
doświadczeniach i
pokazach

K.451

Warsztaty
metodyczne

K.1013

Warsztaty
metodyczne

oddechowa u osób
dorosłych
K.121

Kurs doskonalący

Kurs grafiki EBRU
(malowanie na wodzie) dydaktyka, terapia,
integracja

K.6

Warsztaty
1.
K
metodyczne
e-learning

Propozycje ciekawych
lektur dla dzieci –
edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

K.35

Warsztaty
metodyczne

Emisja i higiena głosu w
mowie i w śpiewie

K.471

Warsztaty
metodyczne

Współczesne uzależnienie
dzieci i młodzieży.

K.113

Warsztaty
metodyczne
Kurs doskonalący

Motywowanie uczniów do
nauki języka obcego
Wykorzystanie grafiki 3D
do projektowania brył i
obrazowania prac
wytwórczych. (123D
Design - darmowy)
Poznajemy drukarkę 3D dla początkujących.

K.29

K.1014

Warsztaty
metodyczne

Pierwsza pomoc u
niemowląt i dzieci

krążeniowo-oddechowa;
zadławienia; omdlenie; pozycja
bezpieczna
Praktyczna znajomość grafiki
EBRU oraz możliwości
wykorzystania jej w edukacji;
wykonanie serii
ćwiczeń. UWAGA: grafika
EBRU, znana także jako
„malowanie na wodzie”, nie jest
odmianą grafiki komputerowej
Przykłady współczesnej literatury
dla dzieci,
wymiana doświadczeń
związanych z ciekawymi
rozwiązaniami metodycznymi
praktykowanymi podczas zajęć.
Warsztaty poświęcone
prawidłowej technice
oddechowej, fonacyjnej i
artykulacyjnej oraz zasadom
higieny głosu.
Uświadomienie jakie są
współczesne zagrożenia dzieci i
młodzieży






Poznanie interfejsu programu
Narzędzia i ich
wykorzystanie
Projektowanie prostych brył
Różne sposoby
projektowania brył w
zależności od efektu
końcowego

Zadławienia, zachłyśnięcia;
resuscytacja krążeniowooddechowa; pozycja bezpieczna

Praktyka:
15.09.2020 r.,
godz. 10:30
12 i 13
września
2020;
godzina
10:00;
sala 205B

WODN
Zgierz

Cezary Marasiński
c.marasinski@get.edu.pl

I
edycja
50 zł.
kolejne
60 zł.

10

WODN
w
Zgierzu,
platform
a Moodle

dr Alicja MatuszRżewska
a.matuszrzewska@get.edu.pl

20 zł

Nauczyciele różnych
typów szkół i
przedszkoli

3

WODN
Zgierz

Ewelina Bień
e.bien@get.edu.pl

25 zł.

Nauczyciele,
wychowawcy,
pedagodzy

3

mgr Joanna Sędzicka
j.sedzicka@get.edu.pl

20 zł

15.09.2020r.

Zainteresowani
nauczyciele
Nauczyciele
rozpoczynający pracę
z projektowaniem 3D

3

WODN
Zgierz
lub
Platform
a
Teams
WODN

Małgorzata Figura
m.figura@get.edu.pl
dr Bronisław Matusz
b.matusz@get.edu. pl

25 zł

15.09.2020 r.

40 zł.

15 i 17.09.20
godz. 16.00

Dariusz Zawadzki
d.zawadzki@get.edu.pl

20 zł.

16.09.2020 r.,
godz. 10:00

Nauczyciele plastyki
na wszystkich
poziomach
nauczania, pomoc
psychologicznopedagogiczna,
wszyscy
zainteresowani
Nauczyciele edukacji
przedszkolnej
i
wczesnoszkolnej,
bibliotekarze

8 (2 x 4
godzin
y)

WODN

Termin
rejestracji
uczestników:
14.09.20;
Termin
zakończenia
kursu:
20.09.20
14.09.20
16.00

8+4

Wszyscy nauczyciele

3

Teams zdalnie +
WODN

K.478

Warsztaty
metodyczne

Zrozumieć autyzm – wśród
nas są nie tylko
zdiagnozowani !

K.157

Kurs doskonalący

Kurs kierownika
wycieczek szkolnych

K.156

Warsztaty
metodyczne
(wersja on-line)

Pomysły na lekcje etyki na
różnych poziomach
edukacyjnych

K.410

Warsztaty
metodyczne

K.45

Warsztaty
metodyczne

Mediacje szkolne
(rozwiązywanie
konfliktów) - pedagog i
psycholog jako mediator
szkolny
Konstruowanie ankiet i
testów online

Warsztaty
2.
metodyczne
e-learning

Propozycje ciekawych
lektur dla dzieci – klasy IV
– VI

K.455

Warsztaty
metodyczne

Przyczyny sięgania po
używki przez nieletnich
uczniów.

K.20

Warsztaty
metodyczne

Kostka dziewiarska.
Maskotki i ozdoby z
kolorowego filcu.
Wykorzystanie kostki
dziewiarskiej do tworzenia
ozdobnych sznurków

K.36

- Podstawowe pojęcia
- Neurologiczna podstawa
zaburzeń ze spektrum
- Zaburzenia integracji
sensorycznej
- Niedostosowanie społeczne
- Sposoby radzenia sobie i
pomocy uczniowi autystycznemu
Przepisy, dokumentacja i praktyka
w zakresie turystyki i
krajoznawstwa.
Realizowanie wybranych treści
podstawy programowej w oparciu
o teksty: „Sambalele” (bajka
brazylijska), L. Kołakowski „Kto
z was chciałby rozweselić
pechowego nosorożca”, Hanka
Ordonówna „Tułacze dzieci”, SatOkh „Biały Mustang”i inne
dzieła..
Mediacje forma wspierająca prace
pedagoga we współczesnej szkole

Nauczyciele
przedszkoli i edukacji
wczesnoszkolnej

3

nauczyciele różnych
typów szkół i
przedszkoli
Nauczyciele etyki,
wszyscy nauczyciele
zainteresowani
etycznofilozoficznym
wymiarem pracy z
uczniem

10 +
egzami
n
3

WODN
Zgierz

Rafał Ryszelewski
r.ryszelewski@get.edu.pl

80 zł

TEAMS

Cezary Marasiński
c.marasinski@get.edu.pl

15 zł.

Zainteresowani
nauczyciele

4

WODN
Zgierz

Dariusz Nowak
d.nowak@get.edu.pl

20 zł.

21.09 godz.
16.00 2020

Wykorzystanie narzędzi
GOOGLE do tworzenia ankiet i
testów online.
Przykłady współczesnej literatury
dla dzieci,
wymiana doświadczeń
związanych z ciekawymi
rozwiązaniami metodycznymi
praktykowanymi podczas zajęć.
Przyczyny, rodzaj używek,
profilaktyka

Nauczyciele
wszystkich etapów
nauczania.
Nauczyciele języka
polskiego w klasach
IV – VI, bibliotekarze

8

GOOGL
E, MEET

Piotr Kowalczyk
p.kowalczyk@get.edu.pl

40 zł.

21.09– 30.09
2020

10

WODN
w
Zgierzu,
Moodle

dr Alicja MatuszRżewska
a.matuszrzewska@get.edu.pl

20 zł.

21.09.20;
Termin
zakończenia
kursu:
27.09.20

Nauczyciele,
wychowawcy,
pedagodzy

3

mgr Joanna Sędzicka
j.sedzicka@get.edu.pl

20 zł.

22.09.2020r.



Zainteresowani
nauczyciele techniki

8

WODN
Zgierz
lub
Teams
WODN

dr Bronisław Matusz
b.matusz@get.edu. pl

30 zł.

22 i 24.09.20
godz. 16.00



Budowa kostki
introligatorskiej
Wykonanie dwóch prac z
filcu (na poziomie I-III i IVVI)

WODN

Marta Kulik
m.kulik@get.edu.pl

50 zł.

16.09.2020
godz.16:00

16.09.2020
godz. 16.30
(I zajęcia)
17 09.2020;
godz. 16:00


Egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie
technik hotelarstwa zasady przygotowywania
uczniów, arkusze
egzaminacyjne, schematy
oceniania.
Prowadzenie: Rafał
Ryszelewski (egzaminator
w zawodzie technik
hotelarstwa)
Medyczne aspekty
zażywania narkotyków

K.147

Warsztaty
metodyczne

K.1005

Warsztaty
metodyczne

K.47

Kurs doskonalący

K.1015

Seminarium

K.437

Warsztaty
metodyczne

Realizacja zaleceń
zawartych w opiniach i
orzeczeniach wydawanych
przez poradnie
psychologicznopedagogiczne

K.91

Kurs doskonalący

Opiekun stażu i/lub
praktyk pedagogicznych jak pełnić efektywnie tę
funkcję

Przygotowanie arkusza
diagnostycznego z fizyki
dla szkoły podstawowej
Dziecko z cukrzycą w
placówce oświatowej

Nauka zaplatania włóczki na
kostce

Struktura egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie.
Test pisemny.
Zadanie praktyczne.
Schematy oceniania.
Zasady i wskazówki dotyczące
przygotowywania uczniów.

nauczyciele
przedmiotów
zawodowych
prowadzący zajęcia w
zawodzie technik
hotelarstwa, którzy
mają na celu lepsze
przygotowanie
uczniów do egzaminu
zawodowego

8

WODN
Zgierz

Rafał Ryszelewski
r.ryszelewski@get.edu.pl

30 zł.

23.09.2020
godz. 16.30
(I zajęcia)

przyczyny; definicje; rodzaje
uzależnień; rodzaje i
charakterystyka środków
psychoaktywnych; sposoby
zapobiegania i leczenia; edukacja
dzieci i młodzieży
Przygotowanie diagnozy wstępnej
i końcowej z fizyki w kontekście
wymagań przekrojowych..
Przyczyny, objawy cukrzycy;
pierwsza pomoc; ogólne zasady
postępowania
Interpretacja pojęć
występujących w opiniach i
orzeczeniach, sposoby
postępowania z zaleceniami i
informacjami w nich zawartymi,
formułowanie dostosowań, plany
pomocy psychologicznopedagogicznej.
 zadania opiekuna stażu
wynikające z przepisów
prawa oświatowego
 jak sporządzić kontrakt z
nauczycielem
 jak napisać projekt oceny
dorobku zawodowego
 opiekun stażu jako coach i
mentor

Wszyscy nauczyciele

3

Teams zdalnie

Dariusz Zawadzki
d.zawadzki@get.edu.pl

-

23.09.2020 r.,
godz. 18:00

Nauczyciele fizyki
szkół podstawowych

12

WODN

Piotr Kowalczyk
p.kowalczyk@get.edu.pl

50 zł.

Wszyscy nauczyciele

2

Teams zdalnie

Dariusz Zawadzki
d.zawadzki@get.edu.pl

-

24, 28.09,
1.10 godz.
1600-1915.
24.09.2020 r.,
godz. 10:00

nauczyciele,
pedagodzy i
psycholodzy
pracujący w szkołach
i przedszkolach

3

WODN
Zgierz

Małgorzata Komorowska
m.komorowska@get.edu
.pl

30 zł

24.09.2020

nauczyciele pełniący
funkcję opiekuna
stażu lub
opiekunowie praktyk
studenckich,
zainteresowani
nauczyciele

15

WODN
Zgierz

Dorota Kraska
d.kraska@get.edu.pl

60 zł

pierwsze
spotkanie
24.09.2020
godz. 16.00

Warsztaty
metodyczne

Aktywne słuchanie muzyki
wg. Batii Strauss

Szkolenia Rad
Pedagogicznych

Procedura postępowania w
razie wypadku dziecka na
terenie placówki
oświatowej

K.450

Warsztaty
metodyczne
(wersja on-line)

Elementy sztuki
ORIGAMI na lekcjach
plastyki i zajęciach w
świetlicy lub bibliotece

K.64

Warsztaty
metodyczne

K.1003

Seminarium

Cyberprzemoc:
mechanizm powstawania
zjawiska, przeciwdziałanie
i ochrona przed nim.
Syndrom dziecka
maltretowanego w aspekcie
prawno-medycznym

K.102

Warsztaty
metodyczne

K.29

Kurs doskonalący

K.186

Storytelling jako metoda
nauczania języka obcego
najmłodszych uczniów
Wykorzystanie grafiki 3D
do projektowania brył i
obrazowania prac

Warsztaty poświęcone muzyce
klasycznej i zastosowaniu jej na
zajęciach z dziećmi poprzez różne
formy aktywności muzycznej:
śpiew, ruch, gra na instrumentach,
improwizację.
Bezpieczeństwo na terenie
placówki oświatowej, obowiązek
udzielenia pierwszej pomocy
przez nauczyciela, wskazania do
wezwania zespołu ratownictwa
medycznego oraz powiadomienie
rodziców, analiza wyroków
sądowych dotyczących
bezpieczeństwa dzieci w szkole,
sporządzanie protokołu
powypadkowego i notatki
służbowej oraz analiza
Wykonanie kilku figur
ORIGAMI; analiza dostępnych
instruktarzy (filmy, strony www,
książki).
Zalety i ograniczenia tradycyjnej
japońskiej sztuki składania
papieru w realiach naszej szkoły
Uświadomienie zagrożeń
wynikających z korzystania z
Internetu

Nauczyciele różnych
typów szkół i
przedszkoli oraz
osoby zainteresowane

3

WODN
w
Zgierzu

Ewelina Bień
e.bien@get.edu.pl

30 zł

26.09.20
9.00

Wszyscy nauczyciele

3

Do
decyzji
Dyrektor
a

Dariusz Zawadzki
d.zawadzki@get.edu.pl

700 zł.

Do ustalenia
z Dyrektorem
placówki

Nauczyciele plastyki,
wychowawcy
świetlicy, nauczyciele
wspierający,
nauczyciele biblioteki

3

MS
Teams

Cezary Marasiński
c.marasinski@get.edu.pl

15 zł.

28.09.2020;
god. 17:00

Nauczyciele,
wychowawcy,
pedagodzy

3

WODN
Zgierz

mgr Joanna Sędzicka
j.sedzicka@get.edu.pl

20 zł.

29.09.2020r.

zarys historyczny, podstawowe
definicje, prawa dziecka, formy
krzywdzenia dzieci, syndrom
dziecka potrząsanego, objawy
przemocy wobec dzieci, pomoc
dziecku, podjęcie interwencji,
obowiązek denuncjacji, analiza
kwestionariusza oceny ryzyka
występowania przemocy w
rodzinie wobec dziecka

Wszyscy nauczyciele

3

Teams zdalnie

Dariusz Zawadzki
d.zawadzki@get.edu.pl

-

29.09.2020 r.,
godz. 11:00

Zainteresowani
nauczyciele

3h

WODN

Małgorzata Figura
m.figura@get.edu.pl

25 zł.

29.09.2020 r.

Osoby z podstawową
znajomością obsługi
programu

8+4

WODN

dr Bronisław Matusz
b.matusz@get.edu. pl

40 zł.

29.09 i
1.10.20 godz.
16.00

Projektowanie brył użytkowych w
programie 123 Design (również

wytwórczych. (123D
Design - darmowy)
Poznajemy drukarkę 3D etap II dla osób po
szkoleniu podstawowym
Kurs języka angielskiego
na poziomie podstawowym
A1/A2

K.320

Kurs doskonalący

K.90

Warsztaty
metodyczne
e-learning

K.479

Warsztaty
metodyczne

K.327

Kurs
kwalifikacyjny

Kurs pedagogiczny
instruktora praktycznej
nauki zawodu

K.420

Kurs doskonalący

Przede wszystkim
SPEAKING – konwersacje
z języka angielskiego na
poziomie B1/B2

K.305

Warsztaty
metodyczne

Opracowanie
indywidualnego programu
edukacyjnoterapeutycznego dla ucznia
posiadającego orzeczenie o

Mocne i słabe strony
kształcenia
matematycznego w świetle
analizy wyników egzaminu
ósmoklasisty
Drugi mózg Nauczyciela –
depresja zaczyna się w
jelitach…

pomocy dydaktycznych w
zależności od potrzeb
uczestników spotkania)
Zajęcia dla osób
rozpoczynających swoją przygodę
z językiem angielskim (A1) lub
mających podstawowe
kompetencje w tym zakresie (A2).
Warsztatowa forma zajęć, kładąca
nacisk na mówienie i praktyczne
aspekty znajomości języka
obcego, sprofilowana dla
uczących się dorosłych.
Uczestnicy poznają statystyki
egzaminu ósmoklasisty z
matematyki 2020. Wypracują
wnioski i rekomendacje do pracy
z uczniami
- Jak jelita tworzą nastrój i
odporność na stres
- Mikrobom i jego rola w
procesach myślenia
Zajęcia z zakresu pedagogiki,
psychologii, metodyki oraz
umiejętności dydaktycznych
Zajęcia z zakresu pedagogiki,
psychologii, metodyki oraz
umiejętności dydaktycznych
Zajęcia koncentrujące się w pełni
na konwersacjach. Praca w
małych grupach (do 5 osób),
praca w parach, prezentacje,
realne dialogi. Treści zajęć
dostosowane do poziomu grupy,
uwzględniające najbardziej
pragmatyczną tematykę.
Orzeczenia i terminologia w nich
zawarta, sposoby postępowania z
zaleceniami i informacjami w
nich występującymi, opracowanie
indywidualnego programu
edukacyjno-terapeutycznego

nauczyciele
wszystkich etapów
nauczania

90

WODN
w
Zgierzu

Sebastian Skrobisz
s.skrobisz@get.edu.pl

600 zł.

Spotkanie
organizacyjne
28.09.2020
godz. 17.00

nauczyciele
matematyki szkół
podstawowych i
średnich

5

TEAMS

Dorota Kraska
d.kraska@get.edu.pl

-

29.09.2020
godz. 16.00

Wszyscy
zainteresowani

3

TEAMS

Marta Kulik
m.kulik@get.edu.pl

50 zł.

30.09.2020

Osoby
zainteresowane
zdobyciem
uprawnień
instruktora
praktycznej nauki
zawodu
nauczyciele
wszystkich etapów
nauczania

48

WODN
Zgierz

Rafał Ryszelewski
r.ryszelewski@get.edu.pl

450 zł

30.09.2020
godz. 16.30
(I zajęcia)

30

WODN
w
Zgierzu

Sebastian Skrobisz
s.skrobisz@get.edu.pl

300 zł

Spotkanie
organizacyjne
30.09.2020
godz. 17.00

nauczyciele,
pedagodzy i
psycholodzy
pracujący w szkołach
i przedszkolach

3

WODN
Zgierz

Małgorzata Komorowska
m.komorowska@get.edu
.pl

30 zł

01.10.2020

Konsultacje
3.
grupowe lub
indywidualne
Konsultacje
4.
grupowe lub
indywidualne

potrzebie kształcenia
specjalnego
Tworzenie planu rozwoju
zawodowego
Analiza danych w szkole tworzenie raportu oraz
wniosków i rekomendacji

Szkolenia Rad
5.
Pedagogicznych

Metoda projektu i myślenie
projektowe (design
thinking) - sposób na
rozwijanie kreatywności,
innowacyjności i
samodzielności uczniów

Szkolenia Rad
6.
Pedagogicznych

Ocenianie kształtujące przepis na sukces każdej
odważnej szkoły

Szkolenia Rad
7.
Pedagogicznych

Innowacje i eksperymenty
pedagogiczne

Szkolenia Rad
8.
Pedagogicznych

zainteresowani
nauczyciele

według
potrzeb

WODN
Zgierz

Dorota Kraska
d.kraska@get.edu.pl

-

wrzesień
2020

zapoznanie z terminologią
stosowaną w analizie
diagnoz prowadzonych przez
nauczycieli,
 analiza ilościowa, jakościowa
i kontekstowa,
 wnioski i rekomendacje do
dalszej pracy.
 projekt edukacyjny,
Webquest oraz myślenie
projektowe jako metoda
nauczania oraz sposób na
rozwijanie wybranych
kompetencji kluczowych
 metody pracy kształtujące
umiejętność pracy w zespole
 tworzenie efektywnych grup
uczniów podczas pracy ww.
metodami
 ocenianie uczniów podczas
pracy
Prac z uczniami z
wykorzystaniem technik OK

zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół

według
potrzeb

WODN
Zgierz

Dorota Kraska
d.kraska@get.edu.pl

-

do
uzgodnienia

szkoły i placówki
edukacyjne

4

placówka

Dorota Kraska
d.kraska@get.edu.pl

do
uzgodnienia

szkoły i placówki
edukacyjne

3

placówka

Dariusz Nowak
d.nowak@get.edu.pl

do
uzgodnienia



szkoły i placówki
edukacyjne

4

placówka

Dorota Kraska
d.kraska@get.edu.pl

do
uzgodnienia

szkoły i placówki
edukacyjne

3

Dariusz Nowak
d.nowak@get.edu.pl

do
uzgodnienia



czym są innowacje
pedagogiczne a czy
eksperyment
 jak tworzyć program
innowacji pedagogicznej,
 katalog pomysłów na własną
innowację
 przykłady zapisów w prawie
wewnątrzszkolnym
formalizujących prowadzenie
innowacji.
Komunikacja
ukazana jako
Komunikacja nauczyciela z
przepustka do sukcesu pacy
uczniem
nauczyciela

Szkolenia Rad
9.
Pedagogicznych

Szkolenia Rad
10.
Pedagogicznych

Szkolenia Rad
11.
Pedagogicznych

Szkolenia Rad
12.
Pedagogicznych

Szkolenia Rad
13.
Pedagogicznych

 co to są umiejętności kluczowe
 umiejętności kluczowe w
polskim i europejskim prawie
oświatowym
 rola umiejętności kluczowych
w uczeniu się przez całe życie
 organizowanie procesu
nauczania i uczenia się
wspomagających rozwój
umiejętności kluczowych
Różni uczniowie, różne
 zasada
indywidualizacji
style uczenia się - jak to
nauczania
pogodzić w klasie szkolnej?  formy i metody pracy z
uczniem zdolnym oraz z
trudnościami w uczeniu się
 diagnoza uczniów i ich stylów
uczenia się
 diagnoza stylów nauczania
nauczycieli
 organizacja procesu nauczania
uwzględniająca
wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów
Co mówią dane?  analiza ilościowa, jakościowa
Formułowanie wniosków i
i kontekstowa
rekomendacji, które
 rodzaje diagnoz i narzędzia
przełożą się na sukces
badania ich wyników
szkoły
 tworzenie wniosków i
rekomendacji do dalszej pracy
tak, by zapełniły kolejnego
segregatora.
Badania własne w szkole –
 różnica między funkcją
refleksja nad własną pracą
ewaluacji wewnętrznej i
a nie papierologia!
zewnętrznej
 dobór obszarów do badania w
ewaluacji wewnętrznej
 narzędzia badawcze
ewaluacji wewnętrznej
 narzędzia badawcze
wspomagające autorefleksję
nauczycieli
Modyfikacja programów
 program nauczania i
nauczania jako powinność
innowacja w prawie
każdego nauczyciela
oświatowym
Kształtowanie kompetencji
kluczowych uczniów w
procesie nauczania i
uczenia się

szkoły i placówki
edukacyjne

4

placówka

Dorota Kraska
d.kraska@get.edu.pl

do
uzgodnienia

szkoły i placówki
edukacyjne

4

placówka

Dorota Kraska
d.kraska@get.edu.pl

do
uzgodnienia

szkoły i placówki
edukacyjne

4

placówka

Dorota Kraska
d.kraska@get.edu.pl

do
uzgodnienia

szkoły i placówki
edukacyjne

4

placówka

Dorota Kraska
d.kraska@get.edu.pl

do
uzgodnienia

szkoły i placówki
edukacyjne

4

placówka

Dorota Kraska
d.kraska@get.edu.pl

do
uzgodnienia



Szkolenia Rad
14.
Pedagogicznych

Szkolenia Rad
15.
Pedagogicznych

Szkolenia Rad
16.
Pedagogicznych

Szkolenia Rad
17.
Pedagogicznych
Projekt
18.

możliwości pozyskania
programów nauczania
 zakres modyfikacji
programów nauczania
 dokumentowanie
modyfikowania programów
nauczania oraz innowacji
pedagogicznych
Tablica interaktywna w
 obsługa tablicy interaktywnej
pracy nauczyciela  wykorzystanie tablicy
narzędzie wspomagające
interaktywnej w pracy z
proces uczenia się
dostępnymi programami
edukacyjnymi i zasobami
internetu
 tworzenie ćwiczeń z użyciem
narzędzi tablicy
interaktywnej
 sytuacje dydaktyczne,
podczas których warto
stosować tablicę interaktywną
Wartości i postawy w życiu  wartości i postawy w życiu
człowieka i szkoły/placówki
jednostki, zespołu,
organizacji
 wartości i postawy w prawie
oświatowym
 rozumienie wartości i postaw
a działania podejmowane w
szkole/placówce
• zadania szkoły w zakresie
Kreatywność i
kształtowania kreatywności i
innowacyjność – jak
kształtować te kompetencje innowacyjności wśród uczniów
• metody i formy pracy
wśród uczniów
sprzyjające kształtowaniu
kreatywności i innowacyjności
• przykłady ćwiczeń
rozwijających kreatywne
myślenie i innowacyjność wśród
uczniów
Szkolenie na zamówienie Mediacje Szkolne III Edycja

Mediacje rówieśnicze

szkoły i placówki
edukacyjne

4

placówka

Dorota Kraska
d.kraska@get.edu.pl

do
uzgodnienia

szkoły i placówki
edukacyjne

4

placówka

Dorota Kraska
d.kraska@get.edu.pl

do
uzgodnienia

szkoły i placówki
edukacyjne

4

placówka

Dorota Kraska
d.kraska@get.edu.pl

szkoły i placówki
edukacyjne
Szkoły przyjęte do
projektu

według
potrzeb

placówka

Dorota Kraska
d.kraska@get.edu.pl
Dariusz Nowak
d.nowak@get.edu.pl

placówka

-

do
uzgodnienia
Wrzesieńkwiecień

K.107

Warsztaty
metodyczne

Śpiew indywidualny i
zespołowy we współczesnej
edukacji dzieci i młodzieży

Warsztaty poświęcone kształceniu
prawidłowej techniki wydobycia
głosu w śpiewie.

Nauczyciele różnych
typów szkół i
przedszkoli oraz
osoby zainteresowane

60

WODN
w
Zgierzu

Ewelina Bień
e.bien@get.edu.pl

-

Każdy wtorek
godzina 17.00

