Plan szkoleń nauczycieli powiatu wrzesińskiego w roku szkolnym 2012/2013
Liczba grup

Temat

Forma

Grupy
przedmiotowe

Prowadzący

Miejsce

język obcy

D. Habdas
- SP
E. Gorączniak
- Gimnazja

język polski

historia, wos

I. Wysocka
R. Połeć
A. Dykier
M. Pacholska

język obcy

A. Ochmańska

LO. im. Henryka Sienkiewicza we wrześni,
Ul. Witkowska 1

Data /godzina

HUMANIŚCI

Grupa przedmiotowa:

języki obce 2grupy
SP
Gimnazja

15.30 – 18.30

05.12.2012r.

język polski 3 grupy
historia, wos
– 1 grupa

języki obce 1 grupa
szkoły ponad
gimnazjalne

Umiejętność przekazywania i przyjmowania
informacji zwrotnej warunkiem skuteczności
nauczania i uczenia się - ocenianie kształtujące,
autoewaluacja w toku zajęć (podstawa
programowa)

Praca w grupach na lekcjach języka obcego –
rozwijanie kreatywności i umiejętności językowych
ucznia (podstawa programowa).

15.30 – 18.30

14.11.2012r.

Grupa przedmiotowa:
1 grupa
/dla
zainteresowanych/

warsztaty

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
Grupy warsztatowe
Umiejętność komunikowania się warunkiem
radzenia w sytuacjach trudnych – problemy
wychowawcze, kontakty z uczniem i rodzicami.

warsztaty

przedmioty
zawodowe

V. Woś –
Chruścicka
/psycholog/

ZSZ nr 2

15.30 – 18.30

24.10.2012r.

Grupy warsztatowe
Praca w grupach na lekcjach języka obcego –
rozwijanie kreatywności i umiejętności językowych
ucznia (podstawa programowa).

3 grupy

Wspomaganie sukcesu ucznia w rozwiązywaniu
zadań matematycznych – metody, sposoby i
strategie rozwiązywania zadań otwartych i
zamkniętych, dobór zadań, metodyka
rozwiązywania zadań ( podstawa programowa).

15.30 – 18.30

2 grupy

5 grup
15.30 – 18.30

20.02.2013r.

09.01.2013r.

Grupa przedmiotowa:

ODN w Poznaniu/ wrzesień 2012r.

MATEMATYCZNA
Grupy warsztatowe
naucz. szkoły
D. Misiorna
podstawowej
warsztaty

naucz. gimnazjum

K. Sadzikowska

naucz. szkoły
ponadgimnazjalnej

E. Gałęska

SSP nr 1 we
Wrześni
Gimnazjum nr 1
1we Wrześni

15.30 – 18.30

27.02.2013r.

Grupa przedmiotowa:

PRZYRODNICZA
Grupy warsztatowe
Wykorzystanie tablicy interaktywnej SMART
w nauczaniu biologii i przyrody

Planowanie pracy nauczyciela i ucznia jako czynnik
osiągania wysokich wyników nauczania i uczenia
się - metody wspomagające realizację podstawy
programowej, dobór treści, planowanie czasu,
narzędzia badania skuteczności własnych działań
(podstawa programowa).

biologia

G. Wojciechowska

biologia

H. Skrzypczak

biologia

G.
Wojciechowska
K. Paprzycki
A. Elbanowska
Chobot-Kłodzińska
W. Wiecki

warsztaty

warsztaty
fizyka
chemia
przyroda
geografia

SSP nr 6 we
Wrześni

4 grupy

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Grupy warsztatowe
Kształcenie myślenia matematycznego uczniów
K. Skrzypczak
klas młodszych w oparciu o doświadczenia dzieci –
n. zintegrowane
U. Wittchen
prowadzenie elementarnych rozumowań
warsztaty
matematycznych ( podstawa programowa)
K. Mróz
wych. p-lne
H. Gąbka

LO. im. Henryka
Sienkiewicza we
Wrześni

15.30 – 18.30

20.03.2013r.

Grupa przedmiotowa:

