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                                                  Polkowice, dnia 25.02.2019r. 

   
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  
zainteresowanych nauczycieli 

NA  WARSZTATY METODYCZNE 
 

OBRAZ, MUZYKA ORAZ TEKSTY ZAANGAŻOWANE  
JAK WYKORZYSTAĆ FRAGMENTY FILMÓW, OBRAZY I MUZYKĘ DLA 

ZMOTYWOWANIA UCZNIÓW DO NAUKI? 

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  
 

18.03.2019r. godz. 16.00-18.15 
(3 godziny dydaktyczne) 

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

Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14.03.2019r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania – PODM 
 

Cel szkolenia:  
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające ciekawe i 
efektywne prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów wszystkich typów szkół. 
Po przeprowadzonym szkoleniu jego uczestnik będzie potrafił: 

1. rozwiązać akronim WOREK, odkrywając ukryte w nim nazwy cech i zdolności rozwijanych 
dzięki grze w szachy, 

2. krótko omówić (pod kątem jej użyteczności) wybraną przez siebie zasadę i metodę (technikę) 
służącą uatrakcyjnieniu zajęć oraz rozwojowi pożądanych cech i zdolności kształtowanych w 
toku edukacji szachowej wychowanków, 

3. zastosować wiedzę w praktyce, poprzez rozwiązanie  konkretnego przypadku – zadania 
szachowego (z uwzględnieniem aspektu metodycznego). 

 

Program: 
1. Obrazy, muzyka, teksty w warsztacie pracy nauczyciela i percepcja ich odbioru u 

współczesnego ucznia. 
2. Zasady, metody i techniki prawidłowego stosowania pracy z wykorzystaniem obrazu, dźwięku 

oraz z tekstu usprawniające pracę z uczniami 
3. Od teorii – do praktyki: jak prawidłowo przeprowadzić lekcję z wykorzystaniem fragmentów 

filmów, dźwięku oraz tekstu. 
4. Metody audio-dźwiękowe a motywacja uczniów. 

 

Korzyści: 

1. Uczestnik pozna zasady i metody i techniki usprawniające pracę z uczniami służące 
rozwojowi pożądanych cech u uczniów, 

2. Uczestnik uzyska możliwość podniesienia swych umiejętności metodycznych w zakresie 
planowania zajęć z uczniami, doboru materiału i motywowania uczniów dom pracy, 

3. Uczestnik będzie mógł się wymienić doświadczeniami i  spostrzeżeniami z innymi 
uczestnikami szkolenia 
 

Prowadzący:  

Grzegorz Kochman doradca metodyczny Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego                            

w Polkowicach  

          
                                                                      Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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