Szkolenie realizowane w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej
kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu
edukacyjnego”
współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL
Program szkolenia dla liderów z zakresu pracy metodą projektu
„Wdrażanie do praktyki edukacyjnej metody projektu jako strategii dydaktycznej
wspomagającej realizację podstawy programowej”
I. Cel szkolenia:
- przygotowanie liderów do pracy wspomagającej nauczycieli w stosowaniu metody projektu
na wszystkich etapach edukacyjnych;
- uporządkowanie i pogłębienie wiedzy na temat metody projektu jako strategii dydaktycznej;
- wypracowanie przykładowych propozycji zasad wspierania nauczycieli w praktycznym
stosowaniu metody projektu.
II. Adresaci:
- nauczyciele, nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni rekomendowani przez
dyrektorów szkół lub placówek doskonalenia
III. Czas:
Termin
30.XI-1.XII.2011
1-2.XII
2-3.XII
12-13.XII
13-14.XII

Osób
120
120
120
120
120

IV. Miejsce:
Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej DĘBE, 05140 Serock, tel. (0-22) 7742061, 7742151.
dojazd: http://www.codkos.pl/?p=mapa_dojazdowa
V. Warunki uczestnictwa:
- na szkolenie zakwalifikowani będą nauczyciele, nauczyciele konsultanci i doradcy
metodyczni rekomendowani przez dyrektorów szkół lub placówek doskonalenia
- udział w szkoleniu jest nieodpłatny,
- organizator zapewnia nieodpłatny przejazd na trasie Warszawa-Dębe-Warszawa.
- organizator nie zwraca kosztów podróży do Warszawy.
VI. Ramowy program szkolenia:
I dzień
Odjazd autobusów spod Pałacu Kultury i Nauki – zatoczka dla
autobusów na rogu Emilii Plater i Świętokrzyskiej, naprzeciwko sklepu
1230
Emilia.
1330 -1430
Obiad
Spotkanie plenarne: Projekt edukacyjny jako współczesna strategia
1500 - 1630
dydaktyczna
1630 - 1700
Przerwa kawowa
Praca w grupach: Organizacja realizacji różnych projektów – prawa
1700 - 1830
rządzące metodą projektu

1830 - 1930
30

19 - 21

00

II dzień
800 - 900
900 - 1030
1030 - 1100
1100 - 1230
1230 - 1315
1330

Kolacja
Praca w grupach: Organizacja realizacji różnych projektów – rola
nauczyciela, ucznia i trudne momenty w projekcie
Śniadanie
Praca w grupach: Rola lidera w pracy wspomagającej nauczycieli w
stosowaniu metody projektu
Przerwa kawowa
Praca w grupach: Projekt a program szkoły, podstawa programowa i
szkolny program nauczania
Obiad
Odjazd autobusów do Warszawy (Dworzec Centralny)

VII. Założenia dalszego ciągu szkolenia.
Zadanie domowe:
1.Realizowane w grupie, komunikacja z wykorzystaniem narzędzi internetowych.
2. Opracowanie zestawienie celów szczegółowych podstawy programowej z poszczególnych
przedmiotów możliwych do zrealizowania metodą projektu.
3. Opracowanie propozycji realizacji 3 projektów wynikających z podstawy programowej.
II tura szkolenia- marzec/kwiecień 2012
1. Szkolenie 3 dniowe, ok. 20 godzin dydaktycznych.
2.Program:
- prezentacja opracowanych materiałów,
- projekt edukacyjny jako rdzeń programu nauczania i programu szkoły,
- rozwiązania metodyczne sprzyjające pracy metodą projektu,
- organizacja prac projektowych- symulacja
- scenariusz zajęć dla nauczycieli dotyczący pracy metodą projektu.
Zadanie domowe:
1.Przeprowadzenie min. 1 szkolenia członków Rady Pedagogicznej lub grupy
zainteresowanych nauczycieli z terenu powiatu (w terminie do końca czerwca 2012).
2.Nadesłanie krótkiego sprawozdania za pośrednictwem formularza elektronicznego.

