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LP.

TEMAT

1.
STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN PRIMARY SCHOOL: THE
CHALLENGE OF INCLUSION

Zdobyte

Nauczyciele uczestniczący w kursie specjalnych potrzeb edukacyjnych

umiejętności: „Special Needs”:


podnieśli swoje kwalifikacje w pracy z uczniami niepełnosprawnymi,



udoskonalili swój warsztat pracy,



poznali najnowsze trendy w kształceniu osób niepełnosprawnych oraz
ciekawe rozwiązania edukacyjne,



wykorzystują nabyte umiejętności w swojej codziennej praktyce
edukacyjnej.

2.

MONTESSORI TRAINING COURSE
KURS MONTESSORI

Zdobyte

Nauczyciele pracujący w klasach integracyjnych dzięki udziałowi w

umiejętności: szkoleniach Montessori.


Zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki Marii Montessori,



Nabyli

umiejętności

wykorzystania

szkolnego

wyposażania

Montessori,


Pracując poznanymi metodami pozwalają

dzieciom

czuć się

bezpiecznie i pewnie i uczą ich podejścia „mogę to zrobić”, co
pozytywnie wpłynie na ich dalsze życie,


Poszerzyli wachlarz umiejętności pracy z dziećmi o specjalnych

potrzebach edukacyjnych.

3.

EMPOWERMENT IN ICT SKILLS MAKING USE OF TECHNOLOGY
TOOLS

Zdobyte

Nauczyciele uczestniczący w szkoleniach informatycznych ICT.

umiejętności



Udoskonalili umiejętności korzystania z wyposażenia szkoły (tablice
interaktywne, platforma edukacyjna, komputery itp.)



Połączyli swoje kompetencje i nowoczesne technologie informacyjnokomunikacyjne, co wpłynie na polepszenie osiągnięć uczniów,



używają ICT jako kreatywnego źródła uczenia się i nauczania,



nabyli świeżego podejścia do nauczania w ramach swojego przedmiotu.

4.
SZKOLENIE METODYCZNO-JĘZYKOWE
ENGLISH AND CULTURE
METHODOLOGY AND CULTURE FOR TEACHERS OF ENGLISH

Zdobyte

Nauczyciele dzięki udziałowi w kursach językowo-metodycznych

umiejętności

połączonych z poznaniem kultury danego kraju:


podnieśli swoje kompetencje językowe,



poznali kulturę i różnorodność kulturową danego kraju,



włączają elementy zdobytych doświadczeń międzykulturowych do
swojej pracy edukacyjnej,



nabyli świeżego podejścia do nauczania w ramach swojego
przedmiotu,



Poznali najnowsze osiągnięcia i innowacyjne metody w zakresie
metodyki nauczania języków obcych,


5.

Dzielą się zdobyta wiedzą z innymi nauczycielami.
SZKOLENIE PRZEDMIOTOWE

ONE WEEK COURSE FOR TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION

Zdobyte

Nauczyciele przedmiotów dzięki udziałowi w kursach przedmiotowych w

umiejętności: języku angielskim:


poszerzyli zasób słownictwa w zakresie języka obcego w dziedzinie
zawodowej,



wzbogacili wiedzę i umiejętności o międzynarodową praktykę
edukacyjną,



nabyli świeżego podejścia do nauczania w ramach swojego przedmiotu,



poznali europejskie systemy edukacyjne,



poznali najnowsze trendy w nauczaniu przedmiotów oraz ciekawe
rozwiązania edukacyjne,



wykorzystują nabyte umiejętności w swojej codziennej praktyce
edukacyjnej.

6.

THE CLIL CLUB
METHODOLOGY OF ENGLISH AND CONTENT FOR TEACHERS

Zdobyte

Nauczyciele

przedmiotów

dzięki

udziałowi

w

szkoleniach

umiejętności• przygotowujących się do zintegrowanego kształcenia przedmiotowojęzykowego (CLIL):


poznali bogactwo technik i metod nauczania i uczenia się w
systemie CLIL,



nabyli

świeżego podejścia do nauczania w ramach swojego

przedmiotu


potrafią w efektywny sposób planować lekcje w systemie CLIL,



włączają elementy zdobytych doświadczeń międzykulturowych do
swojej pracy edukacyjnej,


7.
Zdobyte

poszerzyli zasób słownictwa w zakresie języka obcego w dziedzinie
zawodowej.
KURS JĘZYKOWY - JĘZYK ANGIELSKI

Nauczyciele dzięki udziałowi w kursie języka angielskiego:

umiejętności:



rozwinęli umiejętności językowe oraz komunikacyjne w środowisku
międzynarodowym,



nabyli pewności w używaniu języka obcego i rozwinęli umiejętności
interpersonalne,



poszerzyli zasób słownictwa w zakresie języka obcego w dziedzinie
edukacyjnej i społecznej,



nabyli umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach,



rozwinęli umiejętności i metody uczenia się.

