NEURODYDAKTYKA PRAKTYKA
czyli 101 sposobów na motywację podczas lekcji
Warsztaty online z MARTĄ SIWAK -pozytywnie zakręconą polonistką,
specjalistką od wszelakich metod na atrakcyjne lekcje
Jak poznać i zintegrować zespół klasowy? Kreatywne i motywujące metody, techniki rozpoczynające
i kończące lekcje – bank sprawdzonych pomysłów. Metoda korka jako podstawowy lodołamacz na
opornych. Sala lekcyjna, jako inspirujące miejsce do nauki. Szablon lekcji, który można modyfikować
na indywidualne potrzeby. Ćwiczenia na dobry początek, ćwiczenia powtórkowe, gry i inne pomysły,
które sprawią, że się chce

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
• Budowanie pozytywnych relacji w klasie
• Tworzenie przestrzeni przyjaznej uczeniu się
• Stosowanie nietuzinkowych metod i technik
• Zastosowanie prostych gadżetów do pracy w klasie
• Nauczanie przyjazne mózgowi
TEMATYKA:
• W oczekiwaniu na uczniów – zadania na już, czyli tzw. jogging mózgu
• Jak rozpocząć i zakończyć lekcję?
• Sposób na „opornych”
• Klasowa „BOMBA”
• Przerywniki na tzw. „reset mózgu”
• Kontrakt klasowy – jak go dobrze wprowadzić i jak dbać o to, by realnie obowiązywał
w grupie
• Jak utrwalać wiedzę i zachęcać do dalszej współpracy – wiedzowa oś czasu, portfolio
edukacyjne itp.
• Sygnalizacja świetlna, czerwona, żółta kartka i na pewno zielona kartka – motywacja
i jeszcze raz motywacja
• Sposób na motywujące ocenianie – kryteria pracy, informacja zwrotna
• Rozwijanie kompetencji kluczowych: uczenie się, współpraca, samoocena
• „Fajerwerki” na lekcji – różnorodne metody i techniki dla każdego ucznia, czyli co?
i kiedy?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych
Forma: online
Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne
Termin: 31 sierpnia 2021 r., godz. 15.00 -17.15
Cena: 140 zł brutto (cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale
w szkoleniu)
Osoba prowadząca: Marta Siwak - pozytywnie zakręcona polonistka, dyrektor szkoły w MOS, trenerka
edukacyjna od motywacji, kreatywności, nietuzinkowych metod nauczania, nastawiona na współpracę
z inspirującymi ludźmi i pracę z młodzieżą na tzw. zakręcie

Zgłoszenia na stronie www.empiria.edu.pl,
zakładka ZGŁOSZENIA na szkolenia otwarte

