
uczniowie chcieli uczestniczyć w nauce zdalnej? 

uczniowie widzieli sens uczenia się przez Internet? 

był widoczny efekt podczas zdalnego nauczania? 

towarzyszyć zdalnie uczniom, gdy się uczą? 

zorganizować prace uczniów w parach lub grupach? 

zorganizować informacje zwrotną dla ucznia i odnieść się do jego refleksji?

sprawdzić efekty nauki?

                 Dzień dobry,

miło nam Państwa powitać. Jesteśmy zespołem osób, których łączy pasja do nauczania. Chcemy

uczestniczyć aktywnie w dorastaniu dzieci. Skupiamy się nie tylko na przekazywaniu wiedzy

ale również na aktywnym rozwoju inteligencji emocjonalnej oraz interpersonalnej. 

Prowadzimy kursy nie tylko dla dzieci. Doświadczenie jakie zdobywamy pracując cały czas z

nimi pozwala nam na ciągłe tworzenie nowych i modyfikowanie już powstałych szkoleń dla

dorosłych w tym nauczycieli i dyrektorów szkół.

Każde nasze szkolenie  jest w formie warsztatów i bazuje na konkretnych przykładach oraz

sytuacjach i problemach, z którymi spotykacie się w swojej pracy. 

Na początku tego roku, chcemy zaproponować nauczycielom szkolenie w formie warsztatów pt: 

"JAK SKUTECZNIE UCZYĆ ON-LINE"

czyli co robić by nauka zdalna była sukcesem i dla nauczyciela i dla ucznia

Nauczyciele uzyskają umiejętności efektywnej nauki w systemie zdalnym, dowiedzą się co

zrobić aby:

OFERTA SZKOLEŃ
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Materiały  szkoleniowe

Poznają  metody, techniki, formy i zasady.

Dowiedzą się, jak wprowadzić zdobytą wiedzę w swojej pracy

Otrzymają 2 x po 45 min konsultacji indywidualnych do wykorzystania do 3 miesięcy

Poznają założenia koncepcji Pozytywnej Dyscypliny, opisujące rolę nauczyciela jako

Certyfikat

Uczestnicy naszych szkoleń mają gwarancje, że uzyskaną wiedzę wykorzystają w swojej

pracy zawodowej.

Nauczyciele   po odbytym szkoleniu otrzymają:

od szkolenia

lidera współpracy

Forma szkolenia:             stacjonarne w Centrum Edukacji, Skawina, ul. Sobieskiego 11a/1

Czas trwania szkoleń:               3 godziny  (11.00 - 14.00)

Maksymalna ilość osób na jednym szkoleniu:       5  osób

Terminy warsztatów:    29.01.2021    lub    11.02.2021 

Koszt: 850 zł     PROMOCJA ! przy zapisie do 20.01.2021 koszt tylko 350 zł

Zapisy pod nr telefonu: 791-777-271 lub mailowo: skawina.centrum.edu@gmail.com lub

poprzez wiadomość na FB. Przy zapisie proszę podać termin, na który chcą się Państwo

zapisać.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu

 

Ewa Szumera

Dyrektor 
Centrum Edukacji w Skawinie
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