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Warsztat:  

Nauczyciel w obliczu zmiany, czyli instrukcja obsługi ucznia w klasach IV – VI. 

 

Edukowanie pokolenia iGenu jest wyzwaniem. Nie chodzi tu jedynie o różnice międzypokoleniowe ile 

raczej o sposób dotarcia do motywacji ucznia, do jego widzenia świata, do jego potrzeb i oczekiwań, 

wreszcie do jego automotywacji.  

 

Podczas warsztatu nauczysz się, w  jaki sposób pracować z uczniami podczas lekcji, aby wzbudzać ich 

ciekawość, zaangażowanie, entuzjazm czy zaufanie?  

 

Jednocześnie dowiesz się jak wykorzystać wiedzę neurodydaktyczną i skuteczną komunikację, aby 

zrozumieć reakcje dziecka i wpływać na jego zachowania? Jakie są skuteczne metody pracy podczas lekcji  

w klasach IV-VI, które mają istotny wpływ na  proces uczenia się dzieci i rozwój ich kompetencji 

kluczowych? 

Podczas warsztatu uczestnicy pracują w oparciu o metody i techniki pracy na lekcji z uczniami 

przedmiotów humanistycznych i przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz otrzymują wiedzę  

z zakresu neurodydaktyki i psychologii, przydatną w  pracy z uczniami w klasach IV – VI. 

 

 

Celem szkolenia jest:   

 Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania własnych zajęć lekcyjnych  

w ciekawy i atrakcyjny sposób dla uczniów w klasach IV-VI. 

 Nabycie  wiedzy i umiejętności w zakresie budowania relacji z uczniami w klasach IV- VI,  

komunikowania się z nimi i wpływania na ich zachowania. 

 

 

Szkolenie dedykowane w szczególności: 

 nauczycielom byłych szkół gimnazjalnych, którzy potrzebują odświeżyć lub rozwinąć 

umiejętności pracy podczas lekcji z uczniem w klasach IV- VI. 

 Nauczycielom, którzy mają potrzebę doskonalić swoje umiejętności pracy podczas lekcji  

z uczniami w klasach IV-VI. 
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Treści szkolenia: 
 

 Jaka/Jaki jestem? „Portret psychologiczny” uczennicy i ucznia w klasach IV-VI. 

 Co angażuje dzieci i rozwija kompetencje kluczowe? Metodyka pracy podczas lekcji przedmiotów 

humanistycznych. 

 Dlaczego budowanie relacji i stosowanie informacji zwrotnej jest potrzebne w pracy z uczniami? 

 Komunikacja  jako klucz do umysłu dziecka. 

 

 

Metody szkoleniowe:  

Szkolenie ma formę warsztatów. Składa się z modułów teoretycznych  (20% czasu szkolenia), analitycznych (40% czasu 

szkolenia) opartych o refleksję  i praktycznych (40% czasu szkolenia).  Uczestnicy pracują w oparciu o cykl Kolba, uczą się przez 

doświadczenie i obserwację. Szkolenie wymaga od uczestnika wyjścia ze strefy komfortu Nakierowane jest na intensywny proces 

uczenia się, zaangażowanie i wymianę doświadczeń zawodowych uczestników. 

 

Miejsce szkolenia: EduLab, ul. Średniawskiego 27, Myślenice 

 

Terminy szkoleń:  

1. Dla grupy humanistycznej: 10.03. 2020r.  wtorek , godzina 8:30 – 13:00 

 

2. Dla grupy matematyczno – przyrodniczej: 17.03.2020r. wtorek,  godzina 8:30 -13:00 

 

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych 

 

Grupa szkoleniowa:  maksymalnie 8 osób 

 

Cena szkolenia/uczestnik: 190,00 zł/brutto 

Cena zawiera:  

- udział w szkoleniu 

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej 

- handouty 

- przerwę cateringową/kawa/herbata/woda/ciastko 

- zaświadczenie 

 

ZGŁOSZENIA: 

Mailowo: biuro@efros.pl   

Telefonicznie: Katarzyna Knawa   501 653 879                   Monika Goc 608  605  140 

 


