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Harmonogram szkoleń dla nauczycieli Liceum 

Ogólnokształcącego w ZSP im. W. S. Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej 

 

2.10.2019 r. – „Coaching w szkole” 

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z tajnikami procesu uczenia 

się . Nauczyciele zdobędą wiedzę na temat wartościowych narzędzi do pracy z 

podopiecznym. 

16.10.2019 r. – „Wykorzystywanie zasobów Internetu oraz e – 

learingu w pracy” 

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z najpopularniejszymi 

programami oraz aplikacjami wspomagającymi pracę dydaktyczną podczas 

zajęć przedmiotowych. 

5.11.2019 r. – „Metody aktywizujące jako sposób na wdrożenie 

kompetencji kluczowych” 

 

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do korzystania z metod i 

narzędzi dydaktycznych wspierających aktywizację uczniów . Uczestnik 

szkolenia będzie umiał zaplanować działalność wychowawczą z 

uwzględnieniem oddawania uczniom odpowiedzialności za jakość współpracy 

w klasie . 
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20.11.2019 r. „Cyberprzemoc – problem przemocy rówieśniczej w 

sieci” 

Celem szkolenia jest pomoc nauczycielom w radzeniu sobie z sytuacjami 

występowania  cyberprzemocy w szkole . Na szkoleniu zapoznają się z 

systemami reagowania i procedurami związanymi z pojawieniem się sytuacji 

definiowanych jako przypadki cyberprzemocy . 

3.12.2019 r. – „Twórcze metody pracy na lekcji – jak rozwijać 

kreatywność uczniów” 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciem neuroedukacji czyli 

projektowania procesu dydaktycznego zgodnie z wynikami neuronauki. W 

czasie szkolenia uczestnicy poznają  zasady  budowania dobrego klimatu , 

integracji grupy i wykorzystania kontraktu grupowego . 

18.03.2020 r. – „TIK w szkole, czyli jak podnosić efektywność 

nauczania” 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami TIK , dzięki 

którym można przygotować materiały do przeprowadzenia bardzo 

atrakcyjnych lekcji z dowolnego przedmiotu .Na szkoleniu zostaną 

zaprezentowane platformy e- learningowe zawierające ogromne zasoby 

interaktywne gotowe do wykorzystania na lekcjach. 

 

Wszystkie szkolenia odbędą się  w czasie: 15.00 – 19.00. 


