SZKOŁA PODSTAWOWA W KOMPETENCJACH KLUCZOWA
Warsztaty online z MARTĄ SIWAK -pozytywnie zakręconą polonistką,
specjalistką od wszelakich metod na atrakcyjne lekcje
Podczas warsztatu postaramy się znaleźć odpowiedź na następujące pytania: Czym są
kompetencje kluczowe? Dlaczego istotne jest ich kształcenie? Jak to robić, czyli jak kształcić
i rozwijać kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej? Trener skoncentruje się na
przedstawieniu uczestnikom konkretnych, praktycznych narzędzi, możliwych do zastosowania
już kolejnego dnia. Omówienia teoretyczne skróci do niezbędnego minimum, ponieważ
podstawa to: praktyka, szukanie i dostarczanie konkretnych rozwiązań.
Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
• Rozwijanie u uczniów ośmiu kompetencji kluczowych podczas realizacji lekcji
przedmiotowych oraz innych działań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.
• Planowanie, realizacje oraz dokumentowanie procesu rozwoju KK u uczniów.
• Organizowanie lekcji zgodnej z realizacją kompetencji kluczowych.
• Zrozumienie, że nauczyciel uczestniczy w procesie rozwoju ucznia dla przyszłości.
• Stworzenie bazy gotowych ćwiczeń i narzędzi dla każdego ucznia celem rozwijania
kompetencji kluczowych.
TEMATYKA:
• Kompetencje kluczowe – definicja, omówienie ośmiu kompetencji: kompetencje
w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje w zakresie
wielojęzyczności, kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk
przyrodniczych technologii i inżynierii, kompetencje cyfrowe, kompetencje osobiste,
społeczne w zakresie uczenia się, kompetencje obywatelskie, kompetencje w zakresie
przedsiębiorczości, kompetencje zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
• Trzy filary kompetencji - wiedza, umiejętności i postawy – przykładowe działania.
• Kompetencje cyfrowe – używanie e-narzędzi w pracy z uczniami.
• Gry edukacyjne a kompetencje kluczowe.
• Narzędziownik technik nauczania z uwzględnieniem kształtowania kompetencji
uczniów - Baza gotowców.
• „Fajerwerki” na lekcji – różnorodne metody i techniki dla każdego ucznia, czyli co?
i kiedy?
• Szkoła jako organizacja ucząca się – współdziałanie grona pedagogicznego we
wdrażaniu rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów (przykłady dobrych praktyk).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych
Forma: online
Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne
Termin: 22 marca 2022 r., godz. 17.00 -19.15
Cena: : 149 zł brutto (cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie
o udziale w szkoleniu)
1790 zł brutto za udział w szkoleniu RP (grupa do 20 osób, powyżej – dopłata 30 zł
brutto za osobę)
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

