
Wyspa Zmian
zaprasza nauczycieli na BezpŁaTne WarszTaTy

w ramach swojej kampanii społecznej  DZIECKO SZCZĘŚLIWE

25 września 2017r.

26 września 2017r.

27 września 2017r.

2 października 2017r.

WYKORZYSTANIE  MAP MYŚLI DLA PODNIESIENIA JAKOŚCI UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA.

KLUCZOWE KOMPETENCJE TRENERSKIE W PRACY WYCHOWAWCY – NAUCZYCIELA.

UCZENIE PRZEZ DOŚWIADCZENIE. MONTESSORIAŃSKIE POMYSŁY 
NA NAUKĘ I UTRWALANIE WIEDZY.

JAK W PRACY Z GRUPĄ UWZGLĘDNIĆ INDYWIDUALNE POTRZEBY POZNAWCZE, 
WZMÓC UWAGĘ PODCZAS LEKCJI DZIĘKI WYKORZYSTANIU KONCEPCJI 
INDYWIDUALNYCH WZORCÓW MYŚLENIA D. MARKOWEJ I A. POWELL.

Na warsztatach zostanie zaprezentowane jedno z potężniejszych narzędzi, służące do organizacji informacji, poprawiające pamięć 
i rozumienie uczonych tematów, jednocześnie sprzyjające analizie i syntezie, tak, aby informacje stały się częścią wiedzy użytko-
wej - MAPY MYŚLI. Pokażemy, jak dzięki tej technice można pobudzić umysły uczniów do myślenia i zaciekawiać wprowadzanymi 
na lekcjach treściami oraz jak się przygotowywać do przeprowadzania zajęć z użyciem MM.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione oraz przepracowane aktywne metody pracy z uczniami w kontekście radzenia sobie 
z różnymi tzw. „trudnymi” sytuacjami w grupie. Podejmiemy temat budowania relacji, zarządzania procesem grupowym, znacze-
nia roli grupowych oraz motywacji do nauki ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia komunikatów oraz narzędzi pomocnych 
we wzajemnej współpracy.

Szkolenie będzie obfite w pomysły na proste doświadczenia naukowe tłumaczące zjawiska fizyczne, chemiczne i przyrodnicze. 
Pogłębi ono wiedzę o tym, jak dzieci uczą się najefektywniej i jak ważna jest praca i nauka wszystkimi zmysłami. Warsztaty są 
inspiracją do poszerzenia możliwości wsparcia dzieci w poznawaniu świata, w zapamiętywania i utrwalaniu wiedzy. Dostarczą 
one sposobów na tworzenie swoich pomocy naukowych opartych na założeniach pedagogiki Montessori.

Na szkoleniu przedstawimy różnice indywidualne w kodowaniu i zapamiętywaniu informacji. Wstępem będzie wiedza o tym, jak 
funkcjonują systemy pamięciowe i co może je uaktywniać. Dzięki rozumieniu obiegu informacji w umyśle i różnicach indywidu-
alnych można pełniej wykorzystać skuteczność swego warsztatu nauczycielskiego, by trafiać do większości uczniów, właściwie 
ich aktywizując swoimi zachowaniami.

Wystawiamy zaświadczenia o udziale. 
Każde szkolenie trwa 2 godziny zegarowe, w godzinach 17.30 - 19.30.


