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Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  
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http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA 
zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych 

                                                                            na 
WARSZTATY DOSKONALĄCE 

EDUKACJA MATEMATYCZNA I PRZYRODNICZA W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ – I i II ETAP EDUKACJI 

 

w terminie 22 września 2016r. godz. 15:00 - 19:00  
(5 godzin dydaktycznych) 

 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna 
parter)   
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16.09.2016 r., na podstawie formularza zgłoszeniowego           
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
Cele: 
Zdobycie wiedzy na temat aktywizujących uczniów metod nauczania matematyki i przyrody. 
Poznanie przykładów gier i zabaw, którymi można zachęcić uczniów do pracy. Doskonalenie 
umiejętności wykorzystania multimediów na lekcjach matematyki i przyrody. 
Program: 
1. Metody aktywizujące jako sposób motywowania uczniów do nauki. 
2. Zobaczyć matematykę w przyrodzie i na przyrodzie – karty pracy w klasie i terenie. 
3. e-Matematyka i e-Przyroda – multimedia na lekcji. 
4. Matematyczno-przyrodnicze stacje badawcze. 
5. Myśl kreatywnie – gry i zabawy logiczne. 

Uczestnik: zdobędzie wiedzę na temat aktywnych metod motywujących uczniów do udziału                      
w lekcjach matematyki i przyrody pozna możliwości wykorzystania multimediów na lekcjach 
matematyki i przyrody, umiejętność skutecznego wykorzystania poznanych  metod w pracy                              
z dzieckiem oraz otrzyma materiały, które będą pomocne w codziennej pracy z dziećmi 

 
Firma: TOP Szkolenia Magdalena Zaborska-Skorupa 
Trener: Jolanta Lazar – trener prowadzący szkolenie.                                                          
Kwalifikacje i doświadczenie. 
Absolwentka Matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim, doświadczony nauczyciel, trener, 
edukator doskonalenia w zakresie matematyki oraz technologii informacyjnej                                       
i komunikacyjnej, platformy Moodle, ekspert ds. GeoGebry jako narzędzia nauczania i uczenia się 
matematyki, doradca metodyczny matematyki, egzaminator maturalny, ekspert ds. EWD, autorka 
książek i publikacji. 

 
 

                                                                          Serdecznie zapraszamy  
                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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