
 

 

Program warsztatów pt. „Kiermasz pomysłów metodycznych – z zasobnika 

praktyka’’5-7.06.2019r. 
 

5 czerwca 2019r. 

12:50 – 13:00 Powitanie, zapoznanie z programem warsztatów. 

mgr inż. Katarzyna Wszeborowska 

13:00 – 14:30 

Kiermasz pomysłów metodycznych 

uczestników – z zasobnika praktyka. 

mgr Anna Pasternak 

j. angielski 

Kiermasz pomysłów metodycznych 

uczestników – z zasobnika praktyka. 

mgr Anna Abramczyk 

j. niemiecki 

14:30 – 15:15     Obiad  

 15:15 – 16:00 

Wykorzystanie i dobór materiałów 

dydaktycznych adekwatnych do celów, 

treści i potrzeb uczniów , w tym TIK. 

mgr Anna Pasternak 

j. angielski 

Jak rozpocząć interesująco lekcję, 

uwaga nieuwaga, czyli co zrobić, gdy 

spada koncentracja, 

moje wow! 

mgr Anna Abramczyk 

j. niemiecki 

16:00 – 16:15     Przerwa kawowa  

16:15 – 17:00 

Jak rozpocząć interesująco lekcję, 

uwaga nieuwaga, czyli co zrobić, gdy 

spada koncentracja, 

moje wow! 

mgr Anna Pasternak 

j. angielski 

Wykorzystanie i dobór materiałów 

dydaktycznych adekwatnych do 

celów, treści i potrzeb uczniów ,  

w tym TIK. 

mgr Anna Abramczyk  

j. niemiecki 

17:00 – 18:00      Kolacja 

 

6 czerwca 2019r. 

7:30   -  9:00  Śniadanie   

09:00 – 10:30 

Wprowadzenie do nauczania/ 

uczenia się kooperatywnego: 

1. Charakterystyczne cechy 

2. Skuteczność  

3. Metody 

4. Rola nauczyciela 

mgr Anna Pasternak 

j. angielski 

Wprowadzenie do nauczania/ uczenia się 

kooperatywnego: 

1. Charakterystyczne cechy 

2. Skuteczność  

3. Metody 

Rola nauczyciela 

Anna Abramczyk 

j. niemiecki 

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa  

10:45 – 12:15 

Metody i techniki nauczania 

kooperatywnego – ćwiczenia 

praktyczne. 

mgr Anna Pasternak 

j. angielski 

Metody i techniki nauczania kooperatywnego 

– ćwiczenia praktyczne. 

mgr Anna Abramczyk 

j. niemiecki 



 

 

12:15 – 12:30  Przerwa kawowa  

12:30 – 14:00  

Przygotowanie  etiud lekcyjnych  

z wykorzystaniem metod nauczania 

kooperatywnego. 

mgr Anna Pasternak 

j. angielski 

Przygotowanie  etiud lekcyjnych  

z wykorzystaniem metod nauczania 

kooperatywnego. 

mgr Anna Abramczyk  

j. niemiecki 

14:00 – 15:30 Obiad  

15:30-18:00 

Gra miejska – wykorzystanie przestrzeni pozaszkolnej do kreowania sytuacji 

dydaktycznych. * zajęcia terenowe zajęcia wspólne 

Anna Pasternak – j.angielski,  A.Abramczyk – j.niemiecki 

 

7 czerwca  2019r. 

7:30   -  9:00  Śniadanie   

09:00 – 10:30 Prezentacja przygotowanych etiud lekcyjnych. A.Pasternak 

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa  

10:45 – 12:15 

Metody nauczania kooperatywnego służące indywidualizacji – uczniowie ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi –praktyczne sposoby wykorzystania . 
A.Abramczyk 

12:15 – 12:30  Przerwa kawowa  

12:30 – 13:15  

Przygotowanie kart z opisem poznanych metod – praca  

w parach. 

(Przygotowane karty zostaną zeskanowane i komplet rozesłany uczestnikom) 

A.Pasternak 

13: 15- 14:00 
Wykład podsumowujący: VIP, OK i 5C jako strategie wspierające rozwój ucznia.  

A.Abramczyk 

14:00 – 15:00 Obiad  

 

Miejsce realizacji warsztatów:  

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 

ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław 

tel. centrala 71/339 80 21 

 

Osoba odpowiedzialna za organizację warsztatów:  

mgr inż. Katarzyna Wszeborowska 

k.wszeborowska@kcer.pl 

tel. kom.: 609 661 154 

  


