Twórcza Aktywna Efektywna
nauka języka angielskiego
Jak mogę być bardziej skuteczna w uczeniu języka
angielskiego?
Co mogę zrobić aby zajęcia ze mną były ciekawe, wesołe,
angażujące dzieci do pracy i wysiłku?
Jak mogę zachęcić dzieci, aby chciały się rozwijać i uczyć
na lekcjach języka angielskiego?
A co jeśli możliwa jest zmiana moich dotychczasowych
nawyków i metod uczenia dzieci?
W jaki inny sposób mogę czerpać wiedzę, pomysły,
rozwiązania od innych nauczycieli, także z mojej placówki?
Trzydniowe warsztaty TAE nauka języka angielskiego to program
inspirowany
potrzebami
dziecka
w
wieku
przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Nakierowany na indywidualny rozwój zawodowy
pracowników sektora edukacji, zajmujących się pracą z przedszkolakami
i dziećmi wczesnoszkolnymi w obszarze uczenia języka angielskiego.
Tworząc i realizując ten program jesteśmy przekonane o jego skuteczności
w poszerzeniu wiedzy jak i praktyk metodycznych, merytorycznych
i wychowawczych ludzi, dążących do poszerzania swoich kompetencji,
zgodnie w wymaganiami aktualnej podstawy programowej, założeń
nowej reformy edukacji oraz własnej wizji rozwoju osobistego
i zawodowego.
Główne treści programu realizowane są w oparciu o prosty model:
Action learning – wsparcie, rozwój, współpraca

 Wymiana doświadczeń, kontaktów,
wspólna realizacja projektów TIK;
 Swoboda, pewność w prowadzeniu zajęć;
 Dopasowanie do grupy wiekowej oraz
możliwości ucznia jak również
technicznych zasobów placówki.

Korzyści dla organizacji:
 Wykwalifikowani nauczyciele;
 Podniesienie jakości pracy, która przekłada
się na obraz placówki
w środowisku lokalnym;
 Źródło dobrych praktyk.
Program został dostosowany do potrzeb
oraz możliwości uczestników.
Szkolenie trwa od piątku, od godziny 17:00
do niedzieli, do godziny 13:00.

Miejsce szkolenia:
Ośrodek wypoczynkowo - konferencyjny
„U Chramca”, Białka Tatrzańska.

Cena szkolenia:
Cena zależna jest od terminu zgłoszenia
i ilości osób z jednej placówki:
Zgłoszenia do 22.07.:
540 zł/brutto (oszczędzasz 50 zł. brutto),

Merytoryka i skrzyneczka narzędziowa - podjęcie działań

Zgłoszenia po terminie 22.07.: 590zł brutto,

Metodyka – zrozumieć jak?

Zgłoszenia 2 osób z jednej placówki do dn.
22.07., cena promocyjna od osoby:
520 zł/brutto (oszczędzasz 70 zł/osoba).

Podstawa programowa – zrozumieć po co?

Program warsztatów powstał dzięki wykorzystaniu wiedzy i praktyki
edukatorów: Jolanty Kawaler, Katarzyny Knawy i Moniki Goc. Podstawę
teoretyczną stanowią elementy narzędziowni szkoły dr M. Boguckiej,
metody multisensoryczne, komunikacyjne i autolingwalne M. Michalik,
założenia neurodydaktyki M. Karczmarzyka oraz action learning
K. Weinstein – Fitzgerald poszerzony o narzędziownię coachingową
z elementami psychologii komunikacji G. Junga.

Cena zawiera:
Noclegi, catering, kolację integracyjną, lokalne
atrakcje, materiały szkoleniowe, handouty,
certyfikaty.

Terminy szkolenia/do wyboru:
8 - 10. 09. 2017 r.
15 - 17. 09. 2017 r.
22 - 24. 09. 2017 r.

Zgłoszenia do końca lipca 2017 r.
Zadatek: 50PLN.

Korzyści dla uczestników:
 Gotowość do wdrażania podstawy programowej bez względu na stopień
zaawansowania języka;
 Narzędziownia, baza ćwiczeń dla placówki;
 Zasoby internetowe – umiejętności TIK;
 Nowoczesna metodyka;

www.efros.pl
EFROS coaching i szkolenia
Ul. Drukarska 11/13; 30-348 Kraków
T: 608605140 E: biuro@efros.pl

Formularz zgłoszeniowy:
Załącznik nr 1 do oferty
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PROGRAM
Czas
9:00

11:00
11:15

13:45
14:45

15:45
16:00
Zakwaterowanie

17:00
17:30

19:00

TRENERZY

Piątek

Podstawa
programowa
J. Kawaler.
Metodyka
nauczania języka.
Ćwiczenia.
J. Kawaler.
Kolacja. Integracja
biesiadna.

Sobota
Metodyka i zabawy
utrwalające słownictwo.
Nursery rhymes, songs,
action songs.
Nieszablonowe
flashcards.
Short-time stories –
metodyka.
„Miming” – małe formy
teatralne.
Ćwiczenia.
K. Knawa.
Przerwa
Arts and crafts i projekty
plastyczno – językowe.
Nauczycielskie DIY – jak
tworzyć własne materiały
dydaktyczne?
Zwroty i polecenia.
Metody aktywizujące –
mówienie.
Metody ruchowe oparte
o uważne słuchanie.
Ćwiczenia.
K. Knawa.
Obiad
Internet i efektywność
zajęć.
Metoda projektu
w przedszkolu.
Współpraca z rodzicami.
Ćwiczenia.
K. Knawa.
Przerwa
Praca w grupach – etiudy
lekcyjne.
Ćwiczenia.
K. Knawa.
Przerwa

Action learning.
Praca zespołowa dla
nauczycieli – potencjał.
Teoria. Ćwiczenia.
M. Goc
Kolacja. Lokalne atrakcje.
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Niedziela
Action learning. Praca
zespołowa dla
nauczycieli – potencjał.
Ćwiczenia.
M. Goc

Przerwa
Etiudy lekcyjne.
Demonstracja.
Wystąpienia grupowe.
Ćwiczenia.
K. Knawa.
Koniec zajęć

13:00 Obiad

Jolana Kawaler
Trener w oświacie i biznesie. Wieloletni
nauczyciel języka niemieckiego oraz historii.
Czynny doradca zawodowy. Właścicielka Firmy
Usługowo - Doradczo - Szkoleniowej AMPLUSactio. Dyrektor Niepublicznej Placówki
Doskonalenia Nauczycieli oraz Niepublicznej
Placówki Oświatowej Kształcenia
Ustawicznego. Współzałożycielka
Stowarzyszenia Moc Różnych Razem.
Prywatnie żona i matka, szanująca ludzi
i kochająca zwierzęta. Zainteresowania:
literatura współczesna, psychografologia.

Katarzyna Knawa
Trener w oświacie i biznesie, anglista,
nauczyciel i wychowawca z wieloletnim
doświadczeniem. Wicedyrektor Zespołu Szkół.
Autor innowacji pedagogicznej oraz programu
ćwiczeń rozwijających umiejętności
komunikacyjne w języku angielskim.
Współzałożycielka Stowarzyszenia Moc
Różnych Razem. Prywatnie i zawodowo
interesuje się rozwojem osobistym, relacjami,
komunikacją, mową ciała i emocjami.

Monika Goc
Absolwentka polonistyki UJ, Certyfikowany
Coach ICC, specjalizujący się w coachingu Edu,
rodzicielskim i life coachingu, trener
motywacyjny rozwoju personalnego, trener
biznesu i konsultant edukacji, wieloletni
nauczyciel i wychowawca. Akredytowany
partner Insights Discovery Polska – modelu
pomocnego w tworzeniu skutecznych
rozwiązań w obszarze rozwoju pracowników,
kompetencji komunikacyjnych (wpływ,
adaptacja, motywacja), zarządzania,
uwalniania potencjału zespołu i organizacji.
Właściciel firmy coachingowo – szkoleniowej
EFROS. Tworzy i realizuje projekty rozwojowe
dla kadry zarządzającej, trenerów, nauczycieli,
rodziców. Prowadzi działania doradcze
z zakresu: przywództwa, budowania zespołów,
efektywnej komunikacji oraz zarządzania
zmianą (w tym m.in.: work life balance).
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