
 

 

„Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w powiecie pilskim” 
POWR.02.10.00-00-3007/20 

 

 
 

 
 
 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ – GRUPA P1 
 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA TRENERÓW ORAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ 

SZKOŁY ĆWICZEŃ Z ZAKRESU METOD I FORM PRACY DYDAKTYCZNEJ (ZADANIE 2) 

 

L.p. TEMAT SZKOLENIA 
DOKŁADNA DATA, GODZINA 

REALIZACJI WSPARCIA 

1. 

Korzystanie z nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, w tym obsługa 
nowoczesnych narzędzi TIK (tablica 
interaktywna, drukarka 3D, smartfon, tablet, 
chmury komputerowe) 

04.05.2021 r., 
godz. 15:30-22:00 

2. 
Bezpieczeństwo w sieci - cyberprzestrzeń  
i cyberszanse oraz zasady ergonomii w 
korzystaniu ze sprzętu komputerowego  

10.05.2021 r., 
godz. 15:30-22:00 

3. 
Tworzenie własnych interaktywnych materiałów 
dydaktycznych i wykorzystanie dostępnych 
materiałów w sieci 

18.05.2021 r., 
godz. 15:30-22:00 

4. 
Budowanie innowacyjnych programów 
nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji  

25.05.2021 r., 
godz. 15:30-22:00 

5. 
Wykorzystanie metod eksperymentu 
naukowego, doświadczeń i obserwacji z życia  
w edukacji 

07.06.2021 r., 
godz. 15:30-22:00 

6. 

Stosowanie efektywnych strategii uczenia się 
wg preferencji sensorycznych uczniów, w tym 
motywowanie uczniów do nauki - najnowsze 
trendy 

14.06.2021 r., 
godz. 15:30-22:00 

7. 

Trening kształtowania umiejętności 
interpersonalnych i społecznych uczniów - 
wymiar praktyczny (ćwiczenia indywidualne  
i grupowe, projekty, gry, symulacje) 

21.06.2021 r., 
godz. 15:30-22:00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

„Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w powiecie pilskim” 
POWR.02.10.00-00-3007/20 

 

 
 
 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ – GRUPA P2 
 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA TRENERÓW ORAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ 

SZKOŁY ĆWICZEŃ Z ZAKRESU METOD I FORM PRACY DYDAKTYCZNEJ (ZADANIE 2) 

 

L.p. TEMAT SZKOLENIA 
DOKŁADNA DATA, GODZINA 

REALIZACJI WSPARCIA 

1. 

Korzystanie z nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, w tym obsługa 
nowoczesnych narzędzi TIK (tablica 
interaktywna, drukarka 3D, smartfon, tablet, 
chmury komputerowe) 

05.05.2021 r., 
godz. 15:30-22:00 

2. 
Bezpieczeństwo w sieci - cyberprzestrzeń i 
cyberszanse oraz zasady ergonomii w 
korzystaniu ze sprzętu komputerowego  

11.05.2021 r., 
godz. 15:30-22:00 

3. 
Tworzenie własnych interaktywnych materiałów 
dydaktycznych i wykorzystanie dostępnych 
materiałów w sieci 

19.05.2021 r., 
godz. 15:30-22:00 

4. 
Budowanie innowacyjnych programów 
nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji  

26.05.2021 r., 
godz. 15:30-22:00 

5. 
Wykorzystanie metod eksperymentu 
naukowego, doświadczeń i obserwacji z życia w 
edukacji 

08.06.2021 r., 
godz. 15:30-22:00 

6. 

Stosowanie efektywnych strategii uczenia się 
wg preferencji sensorycznych uczniów, w tym 
motywowanie uczniów do nauki - najnowsze 
trendy 

15.06.2021 r., 
godz. 15:30-22:00 

7. 

Trening kształtowania umiejętności 
interpersonalnych i społecznych uczniów - 
wymiar praktyczny (ćwiczenia indywidualne i 
grupowe, projekty, gry, symulacje) 

22.06.2021 r., 
godz. 15:30-22:00 
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HARMONOGRAM SZKOLEŃ – GRUPA P3 
 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA TRENERÓW ORAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ 

SZKOŁY ĆWICZEŃ Z ZAKRESU METOD I FORM PRACY DYDAKTYCZNEJ (ZADANIE 2) 

 

L.p. TEMAT SZKOLENIA 
DOKŁADNA DATA, GODZINA 

REALIZACJI WSPARCIA 

1. 

Korzystanie z nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, w tym obsługa 
nowoczesnych narzędzi TIK (tablica 
interaktywna, drukarka 3D, smartfon, tablet, 
chmury komputerowe) 

06.05.2021 r., 
godz. 15:30-22:00 

2. 
Bezpieczeństwo w sieci - cyberprzestrzeń i 
cyberszanse oraz zasady ergonomii w 
korzystaniu ze sprzętu komputerowego  

12.05.2021 r., 
godz. 15:30-22:00 

3. 
Tworzenie własnych interaktywnych materiałów 
dydaktycznych i wykorzystanie dostępnych 
materiałów w sieci 

20.05.2021 r., 
godz. 15:30-22:00 

4. 
Budowanie innowacyjnych programów 
nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji  

27.05.2021 r., 
godz. 15:30-22:00 

5. 
Wykorzystanie metod eksperymentu 
naukowego, doświadczeń i obserwacji z życia w 
edukacji 

10.06.2021 r., 
godz. 15:30-22:00 

6. 

Stosowanie efektywnych strategii uczenia się 
wg preferencji sensorycznych uczniów, w tym 
motywowanie uczniów do nauki - najnowsze 
trendy 

16.06.2021 r., 
godz. 15:30-22:00 

7. 

Trening kształtowania umiejętności 
interpersonalnych i społecznych uczniów - 
wymiar praktyczny (ćwiczenia indywidualne i 
grupowe, projekty, gry, symulacje) 

23.06.2021 r., 
godz. 15:30-22:00 

 


