Plan szkoleń nauczycieli powiatu wrzesińskiego w roku szkolnym 2011/2012

Liczba grup

Grupa przedmiotowa:

O. Gałuszek
M. Pacholska
W Zdziabek

HUMANIŚCI – języki obce
Pisanie jako podstawowa kompetencja ucznia
przygotowującego się do egzaminu
zewnętrznego.
(ćwiczenia i metody podnoszące jakość tekstów
tworzonych przez uczniów, kreatywne zadania z
pisania w oparciu o wyobraźnię ucznia, formy
prezentacji).

Grupy warsztatowe
jęz. obcy
jęz. obcy
jęz. obcy

D. Habdas
A. Ochmańska
E. Gorączniak

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
Grupy warsztatowe

2 grupy

Zespól Szkół
Politechnicznych
Września

A. Dykier
R. Pempera
R. Połeć

Kształcenie zawodowe w kontekście podstawy
programowej

warsztaty

grupa 1

A. Derbis

grupa 2

E. Superczyńska

15.30 – 18.30

Września

3 grupy

jęz. polski
SP
jęz. polskiGimnazja
jęz. polski
ponadgimnazjalne
historia, wos

LO im. H.
Sienkiewicza
Września

27.10.2011r.

23.11.2011r.

Miejsce

Zespól Szkół
Zawodowych nr 2

4 grupy

Grupa przedmiotowa:

15.30 – 18.30

Prowadzący

Liczba grup

Grupy warsztatowe

Pisanie jako podstawowa kompetencja ucznia
przygotowującego się do egzaminu
zewnętrznego.
(ćwiczenia i metody podnoszące jakość tekstów
tworzonych przez uczniów, kreatywne zadania z
pisania w oparciu o wyobraźnię ucznia, formy
prezentacji).

Warsztaty

15.30 – 18.30

Forma

Humaniści – język polski historia, wos

Grupa przedmiotowa:

26.10.2011r.

Temat

Warsztaty

Data /godzina

4 grupy

15.30 – 18.30

Kształtowanie umiejętności wykorzystywania
wiedzy matematyczno-przyrodniczej w życiu
codziennym, rozumowanie i formułowanie
wniosków.
( zadania problemowe, dostrzeganie, formułowanie
problemów)

Grupa przedmiotowa:

08.02.2012r.

5 grup

n. zintegrowane
n. zintegrowane
n. zintegrowane
wych. p-lne

MATEMATYCZNA
Grupy warsztatowe
matematyka
D. Misiorna
SP
matematyka
R. Toboła
gimnazjum
warsztaty
matematyka
K. Sadzikowska
ponadgimnazjalne
informatyka
R. Dwulit
PRZYRODNICZA

Kształtowanie umiejętności wykorzystywania
wiedzy matematyczno-przyrodniczej w życiu
codziennym, rozumowanie i formułowanie
wniosków.
(obserwacje, doświadczenia, zadania problemowe,
projekty badawcze)

Grupy warsztatowe

chemia
fizyka
warsztaty
biologia
przyroda
geografia
NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

15.30 – 18.30

Grupa przedmiotowa:
3 grupy
14.03.2012r.
15.30 – 18.30

ODN w Poznaniu/ wrzesień 2011r.

Rozwijanie umiejętności podejmowania
współpracy w grupach zadaniowych.
(style kierowania zespołem klasowym, dynamika
grupowa, sposoby radzenia w sytuacjach trudnych
na lekcji wychowania fizycznego)

U. Wittchen
K. Skrzypczak
K. Mróz
T. Radomska

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

Grupy warsztatowe

warsztaty

w trzech grupach

I.Hudańska
B. Borys
H. Stróżyk

Września

(mieszane grupy w klasie, organizacja przestrzeni
edukacyjnej, planowanie pracy, metody
motywowania dziecka do aktywności)

Grupa przedmiotowa:

11.01.2012r.

warsztaty

SSP nr 1
Września

15.30 – 18.30

Grupy warsztatowe

Gimnazjum nr 1

07.12.2011r.

Metodyka pracy nauczyciela w programowej
i organizacyjnej zmianie pierwszego etapu
edukacji.

LO im. H.
Sienkiewicza
Września

4 grupy

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Gimnazjum
nr 2
Września

Grupa przedmiotowa:

