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10.10 - 12.00 - Anna Dunajska-Weckwerth

JAK WSPOMAGAĆ UCZNIÓW ZE
SPEKTRUM AUTYZMU?

Rozwijające się szkoły, stawiające na
rozwój metodyczny i osobisty nauczycieli
wiedzą, jak ważny jest rozwój
emocjonalny naszych uczniów. Inkluzja, to
nie jest już puste hasło. Musimy zdobywać
narzędzia, aby wspierać uczniów o
zróżnicowanych umiejętnościach
społecznych. Ten warsztat pokazuje jak
współdziałać z uczniami, nauczycielami i
rodzicami, aby uczeń ze spektrum autyzmu,
czy deficytem uwagi mógł czuć się
zrozumiany, wspierany i bezpieczny, a
nasze zajęcia i zadania w grupach możliwe
i skuteczne. Zapraszam!

10.10 - 12.00 -Krzysztof Kudliński

WEBQUEST i ONLINE TOOLS

Znudzony kolejną lekcją, która wygląda jakoś
bardzo znajomo? A może chcesz wzbogacić
swoje lekcje, zaktywizować uczniów
(WEBQUEST) i pokazać, że internet to nie tylko
social media i youtube, ale także nieskończona
kopalnia wiedzy i materiałów do wykorzystania
do przyswajania wiedzy, to to jest właściwe
miejsce dla ciebie. Learningapps, Multidict,
Wordlink, Edpuzzle to tylko kilka z aplikacji,
które będziemy mieli przyjemność Państwu
zaprezentować.

13.00 - 15.00

CLIL - SOJUSZ TWOJEGO PRZEDMIOTU Z
JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Nauczanie dwujęzyczne staje się coraz
bardziej pożądane i popularne w polskich
szkołach. Ma to zapewne związek z
dynamicznie zmieniającym się światem,
gdzie styczność z językiem obcym,
zwłaszcza angielskim, jest gwarantowana
niemalże na każdym kroku. Metoda CLiL
(Content and Language Integrated
Learning) odpowiada na tę potrzebę.
Przekazujemy uczniom wiedzę
autentyczną, opartą na oryginalnym
materiale źródłowym. Pozwala to budować
i rozwijać umiejętności językowe ucznia, a
jednocześnie realizować cele edukacyjne
nauczanego przedmiotu (np. chemii,
geografii, czy matematyki, korzystając z
odpowiedniej metodologii CLIL. Podczas
szkolenia przedstawimy podstawy pracy
tą metodą, a także zaprezentujemy
ćwiczenia warsztatowe, które pomogą
Państwu ujrzeć użyteczność i skuteczność
tej metody. Serdecznie zapraszamy

9.30 -10.00 - powitanie gości

10.10 - 12.00 -Marta Celmer i Maria Dunajska-
Buszkiewicz

ZARZĄDZANIE KLASĄ/ CLASSROOM
MANAGEMENT

Czasy się zmieniają, a nauczyciel musi się
dostosować do panujących trendów. 
Warsztat dla tych, którzy chcą dowiedzieć się
więcej o efektywnym zarządzaniu klasą oraz
poznać techniki i narzędzia aktywizacji uczniów.
Angażując uczestników warsztatu przyjrzymy
się nowoczesnym metodom nauczania, pokażemy
przykłady dobrych praktyk w zarządzaniu
klasą i zastanowimy się jakich strategii użyć
aby motywować uczniów. 

12.00 -13.00 - obiad

15.10-15.30 - pożegnanie gości


