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                                                  Polkowice, dnia 03.01.2019r. 
 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  

 

59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 
http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA  
 

katechetów i nauczycieli etyki 
 

NA  WARSZTATY DOSKONALĄCE 
 

JAK W CZASIE KATECHEZY ROZWIJAĆ KOMPETENCJE KLUCZOWE  
I WARTOŚCIOWE UCZENIA SIĘ UCZNIÓW 

 

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  
 

12.02.2019r. godz. 15.30-19.30 
(5 godzin dydaktycznych) 

 

Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala szkoleniowa parter)  
 

Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31.01.2019r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania – PODM 
 

Cele szkolenia: 
1. Cele dotyczące wiedzy: 

- Jak w czasie katechezy wspierać wartościowe uczenie się uczniów i koncentrować 
nauczanie wokół kompetencji kluczowych.  
- Uzasadnienie potrzeby i uświadomienie ważności roli, jaką odgrywa katecheza w rozwijaniu 
kompetencji kluczowych 
- Odpowiedź na pytanie: jak możemy na katechezie uczyć kompetencji kluczowych? 

2. Cele dotyczące umiejętności: 
- Uczestnik potrafi uzasadnić stosowanie narzędzi dydaktycznych w pracy podczas katechezy 
w kontekście rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.  
- Uczestnik potrafi budować własne narzędzia pracy rozwijające kompetencje kluczowe 
uczniów na katechezie.                                       

 

Program: 
1. Wprowadzenie w temat i analiza potencjału grupy. 
2. Eksperyment/ćwiczenie – Most. 
3. Ćwiczenie - podsumowanie eksperymentu – kompetencje kluczowe w szkole, jak je 

wykorzystaliśmy. 
4. Ćwiczenie – wymiana doświadczeń – jakie kompetencje kluczowe i w jaki sposób 

wykorzystujemy aktualnie w czasie zajęć na katechezie. 
5. Giełda pomysłów – opracowanie nowych narzędzi dydaktycznych dla rozwijania poszczególnych 

kompetencji kluczowych – warsztaty. 
6. Podsumowanie, pytania. 

 

Korzyści: 

Samoświadomość w zakresie własnej roli w rozwijaniu kompetencji kluczowych, integracja grupy 
zawodowej katechetów, rozwinięcie własnego warsztatu zawodowego, poprawa efektywności w pracy 
i współpracy z nauczycielami „przedmiotowcami”. 
 

Prowadzący:  

Maciej Woropaj 

Fundacja „Aby nikt nie zginął”, M-Coaching Szkolenia i Rozwój. Kwalifikacje i doświadczenie – 
współpraca z PODM Polkowice od 2013 r, współpraca z ŁCDNiKP od 2013 r., Współpraca z SCDiDN 
Siedlce i CEO Warszawa od 2018 r., doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze 
środków UE przez ORE, działalność na terenie całej Polski w szkołach i placówkach oświatowych od 
2006 r.          
                                                                      Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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