INNOWACJE PEDAGOGICZNE

OBSZAR: język niemiecki
Prowadzący/Doradca Metodyczny ODN Szczecin:
Katarzyna Dzierbunowicz – kdzierbu@zcemip.edu.pl
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego w SP
Cel: Zapoznanie się z przepisami prawa dotyczącymi wdrażania innowacji
pedagogicznych i doskonalenie umiejętności w zakresie planowania innowacji w
szkole.
Treści:
• Czym jest innowacja w rzeczywistości szkolnej? – definicje pojęcia, zakres, rodzaje
innowacji
• Prawo oświatowe a innowacje, czyli formalna procedura zgłaszania i realizacji
innowacji w szkole
• W poszukiwaniu inspiracji – przykłady innowacji różnego typu
• Innowacja i co dalej? Korzyści z realizacji innowacji i dalsze działania po jej
wdrożeniu.
Liczba godzin: 2
Rodzaj formy: szkolenie online
Data: 24/11/2020r godz.17.00
Miejsce szkolenia: SKYPE: Katarzyna Dzierbunowicz ODN Szczecin.
Po zgłoszeniu uczestnicy otrzymają link do szkolenia na adres mailowy podany przy rejestracji.

Zgłoszenia
na

indywidualne

formularzach

i

pobranych

grupowe,
ze

strony

wyłącznie
ODN

w

formie

elektronicznej,

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/

należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 428 29 44, e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

AKTYWIZUJĄCE METODY NAUCZANIA – METODA PROJEKTU,
TEKSTU PRZEWODNIEGO, FRONTALNA NA PRZEDMIOTACH
ZAWODOWYCH. INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA
OBSZAR: Przedmioty zawodowe
Prowadzący/Doradca Metodyczny ODN Szczecin:
Joanna Grygiel – jgrygiel@zcemip.edu.pl
Adresaci: nauczyciele kształcenia branżowego
Cel: rozwój kompetencji kierowania procesem nauczania i uczenia się
Treści:
•
•
•
•
•

Podniesienie umiejętności doboru i stosowania aktywizujących metod
nauczania
Przekonanie o wartości stosowania aktywizujących metod nauczania
w kształceniu zawodowym
Rozwój umiejętności stosowania metod aktywizujących uczniów w procesie
kształcenia zawodowego
Rozwój umiejętności świadomego kierowania indywidualnym i zespołowym
uczeniem się uczniów.
Metody aktywizujące w nauczaniu zdalnym

Data szkolenia: 25/11/2020, godzina 17.00
Liczba godzin: 3
Rodzaj formy: warsztaty online
Miejsce szkolenia: platforma Teams (po zgłoszeniu uczestnicy otrzymają link do
szkolenia na adres mailowy podany przy rejestracji - uczestnictwo w szkoleniu nie wymaga
konieczności instalowania aplikacji)
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http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/,

należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 428 29 44, e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

LEARNINGAPPS I ED.TED.COM NA LEKCJACH On-line
DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH

OBSZAR: historia
Prowadzący/Doradca Metodyczny ODN Szczecin:
Wiktoria Knap – wknap@zcemip.edu.pl
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół
Cel: poznanie platform learningapps.org i ed.ted.com oraz ich wykorzystanie w
edukacji.
Treści :
• Prezentacja platform Learningapps i ed.ted.com
• Praktyczne wskazówki zakładania kont nauczycielskich i uczniowskich;
• Samodzielne tworzenie własnych aplikacji.
Liczba godzin: 1
Rodzaj formy: szkolenie online
Data : 25/11/2020r godzina 18.00 – 19.00
Miejsce szkolenia: platforma ZOOM (po zgłoszeniu uczestnicy otrzymają link do szkolenia na
adres mailowy podany przy rejestracji)
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należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 428 29 44, e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

PRACA METODĄ PROJEKTU NA LEKCJI WIEDZY
O SPOŁECZEŃSTWIE. JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT
INTERDYSCYPLINARNY?
OBSZAR: Wiedza o społeczeństwie
Prowadzący/Doradca Metodyczny ODN Szczecin :
Przemysław Landowski / plandowski@zcemip.edu.pl
Adresaci: nauczyciele wiedzy o społeczeństwie
Cel: doskonalenie umiejętności w zakresie planowania i realizowania projektów
interdyscyplinarnych ; rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć
dydaktycznych w szkole metodą projektu.
Treści:
•
•
•
•

Zasady pracy metodą projektu
Etapy pracy metodą projektu, rola nauczyciela na poszczególnych etapach;
Analiza podstawy programowej pod kątem wyboru z niej wymagań do
realizacji metodą projektu
Korzyści wynikające z realizacji projektu

Liczba godzin: 2
Rodzaj formy: online
Data: 26/11/2020 godz. 17.00-19.00
Miejsce szkolenia: platforma Teams (po zgłoszeniu uczestnicy otrzymają link do szkolenia na
adres mailowy podany przy rejestracji)
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należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 428 29 44, e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

APLIKACJA BAAMBOOZLE NA LEKCJACH JĘZYKA
NIEMIECKIEGO
OBSZAR: język niemiecki
Prowadzący/Doradca Metodyczny ODN Szczecin:

Sebastian Molski – smolski@zcemip.edu.pl
Adresaci szkolenia: nauczyciele języka niemieckiego
Cele szkolenia:
• doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystywania innowacyjnego
narzędzia wspierającego pracę nauczyciela;
• nabycie praktycznych umiejętności pracy z aplikacją baamboozle.
Treści :
•
•

Co to jest baamboozle?
Tworzenie quizów oraz wykorzystywanie ich na zajęciach języka
niemieckiego.

Liczba godzin: 2
Rodzaj formy: szkolenie online
Data: 26/11/2020r. godz. 16.00
Miejsce szkolenia: platforma Zoom
Link do rejestracji: https://forms.gle/jcEcQxJTuhBFb39x7
Link do spotkania na platformie Zoom zostanie wysłany uczestnikom w dniu
szkolenia do godz. 14.00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 428 29 44, e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

MYŚLENIE KRYTYCZNE
(NIE TYLKO) NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO

OBSZAR: język polski, przedmioty humanistyczne
Prowadzący: doradcy metodyczni ds. języka polskiego (ODN Szczecin)
Kinga Maciaszczyk | kmaciaszczyk@zcemip.edu.pl
Monika Olszówka-Pawlonka | molszowka@zcemip.edu.pl
Adresaci: nauczyciele języka polskiego, nauczyciele innych przedmiotów
Cel: doskonalenie umiejętności pracy ukierunkowanej na rozwój myślenia
krytycznego
Treści:
•
•
•

Myślenie krytyczne – czym jest
Visible Thinking Routine – narzędzia nauczyciela
Bank dobrych praktyk

Liczba godzin: 4
Rodzaj formy: szkolenie online
Data: 25/11/2020r. godzina 16.30
Miejsce szkolenia: platforma TEAMS / ODN Szczecin

REJESTRACJA: www.bit.ly/ODN_KRYTYCZNE
Link do spotkania na platformie Zoom zostanie wysłany uczestnikom w dniu
szkolenia.

UWAGA!
Obowiązuje limit miejsc: 50 osób.
O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 428 29 44, e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

LEKTURY I NIE TYLKO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

OBSZAR: edukacja wczesnoszkolna
Prowadzący/Doradca Metodyczny ODN Szczecin:
Izabela Skierska – iskierska@zcemip.edu.pl
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Cel: doskonalenie nauczycieli w zakresie umiejętności rozwijania aktywności
czytelniczych uczniów.
Treści:
•
•
•

Bank pomysłów na interesujące omawianie lektury
Pozycje literatury dziecięcej, które nie są lekturami, a które warto czytać na
lekcji
„Czytanie po bostońsku”, „Studio czytania”, „Ulica czytelników”.

Liczba godzin: 2
Rodzaj formy: szkolenie online
Data: 25/11/2020r. godz. 17.00
Miejsce szkolenia: Platforma ClickMeeting (po zgłoszeniu uczestnicy otrzymają link do
szkolenia na adres mailowy podany przy rejestracji).

Zgłoszenia
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indywidualne

formularzach
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wyłącznie
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http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/,

należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 428 29 44, e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

METODA PROJEKTÓW JAKO METODA PRACY W REALIZACJI
ZADAŃ Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO
OBSZAR: Doradztwo zawodowe
Prowadzący/Doradca Metodyczny ODN Szczecin :
Krystyna Stelmach-Tyszko – kstelmach@zcemip.edu.pl
Adresaci: nauczyciele doradztwa zawodowego
Cel: pogłębienie wiedzy w zakresie stosowania metody projektu na zajęciach z
doradztwa zawodowego
Treści:
• Zasady pracy metodą projektu
• Narzędzia przydatne w metodzie projektu
• Dobór tematyki wraz z opracowaniem poszczególnych faz projektu z obszaru
doradztwa zawodowego
• Motywowanie uczniów do udziału w projekcie

Liczba godzin: 2
Rodzaj formy: szkolenie on-line
Data: 25/11/2020 godz. 17.00
Miejsce szkolenie: platforma TEAMS ((po zgłoszeniu uczestnicy otrzymają link do szkolenia
na adres mailowy podany przy rejestracji).
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należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 428 29 44, e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

