
ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, telefon 76 746 15 70  faks 76 746 15 71, www.polkowice.edu.pl , e-mail: podm@polkowice.edu.pl 

 

    

  

 

  

 

 

                                                  Polkowice, dnia 26.04.2019r. 

 

   
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 

 
 

JAK WYKORZYSTAĆ WIEDZĘ O UCZNIACH DO ROZBUDZENIA DOBREGO 
DUCHA KLASY I ZMOTYWOAWANIA DO NAUKI? 

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  
 
 

27.05.2019r. 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 22.05.2019r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania – PODM 
 

Cel szkolenia:  
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 wykorzystać wiedzę z obszarów: 

 zespół klasowy i wiedza o uczniach (ich możliwościach edukacyjnych, sytuacji rodzinnej)  
w kontekście konstruowania przez nauczyciela planów pracy i wyboru metod pracy, 

 wykład, pogadanka, praca w grupie, multimedia, teksty źródłowe w warsztacie pracy 

nauczyciela i percepcja ich odbioru u współczesnego ucznia, 

 metody i techniki prawidłowej pracy z zespołem klasowym o różnorodnych możliwościach 

edukacyjnych uczniów, 

 efektywna praca z uczniami z wykorzystaniem obrazu, dźwięku, multimediów i tekstów 

źródłowych,  

 od teorii – do praktyki: jak prawidłowo przeprowadzić lekcję w zróżnicowanym edukacyjnie 
zespole klasowym, 

 metody audio-dźwiękowe a motywacja uczniów. 
 

Program: 

1. Rozpoznanie zespołu klasowego i  przygotowanie planów pracy, 

2. Różnorodne techniki i metody oraz ich zastosowanie w pracy z zespołem klasowym  

o zróżnicowanych możliwościach edukacyjnych, 

3. Zasady stosowania efektywnych metody pracy z uczniami o różnych możliwościach 

edukacyjnych, 

4. Zasady prawidłowego doboru metod pracy sprzyjających zwiększeniu motywacji uczniów  

i uzyskiwaniu przez nich lepszych rezultatów edukacyjnych. 
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Korzyści: 

Uczestnik: 

 pozna zasady i metody i techniki usprawniające pracę z uczniami służące rozwojowi 

pożądanych cech u uczniów, 

 uzyska możliwość podniesienia swych umiejętności metodycznych w zakresie planowania 

zajęć z uczniami, doboru materiału i motywowania uczniów dom pracy, 

 będzie mógł się wymienić doświadczeniami i  spostrzeżeniami z innymi uczestnikami 

szkolenia. 

 
Prowadzący:  

Grzegorz Kochman doradca metodyczny Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego  

 Polkowicach  

          
                                                                      Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 

http://www.polkowice.edu.pl/

