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Instytut Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku  

zaprasza  

nauczycieli i dyrektorów na BEZPŁATNE szkolenia: 

 

 

1. Konferencje on-line w pracy nowoczesnej szkoły. 
 
Adresaci: nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół  
Forma: warsztaty 
Liczba godzin: 4 
Termin: 22.IV.2015r (środa) godz. 16.00  
Miejsce: Słupsk, ul. Jedności Narodowej 2, Sala konferencyjna NSZZ "Solidarnośd"  
Zgłoszenia: idn@oswiatasolidarnoscslupsk.pl. W temacie proszę wpisad tytuł szkolenia. 
Opis: 
Na warsztatach zostaną omówione podstawowe zagadnienia związane z organizowaniem  
spotkao on-line w sieci internet oraz możliwości ich wykorzystania w pracy nauczyciela i 
dyrektora (np. prowadzenie koła przedmiotowego, zajęd indywidualnych z uczniami chorymi, 
przebywającymi w szpitalu/sanatorium, uczniami z ITN, uczniami z IPN, szkoleniowej rady 
pedagogicznej itd.). Na przykładzie darmowego oprogramowania uczestnicy zaplanują i 
przeprowadzą konferencję on-line. 
Uwagi: Prosimy o zabranie własnego laptopa. 

 

 

2. Mobilne technologie w edukacji. 
Wykorzystanie tabletu i smartfona w aktywizacji nauczania. 

 
Adresaci: nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół  
Forma: warsztaty  
Liczba godzin: 4  
Termin: 29.IV.2015r (środa) godz. 16.00   
Miejsce: Słupsk, ul. Jedności Narodowej 2, Sala konferencyjna NSZZ "Solidarnośd"  
Zgłoszenia: idn@oswiatasolidarnoscslupsk.pl. W temacie proszę wpisad tytuł szkolenia. 
Opis: 
Na warsztatach zostaną przedstawione przykłady wykorzystania i zastosowania mobilnej 
technologii w pracy nauczyciela i uczniów. 
Uwagi: Prosimy o zabranie tabletu lub telefonu komórkowego/smartfona. 
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3. Projekt edukacyjny nie tylko w gimnazjum, czyli jak pobudzid i zaktywizowad 
uczniów do działania. 

 
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół  
Forma: seminarium  
Liczba godzin: 2 
Termin: 13.V.2015r (środa) godz. 16.00  
Miejsce: Słupsk, ul. Jedności Narodowej 2, Sala konferencyjna NSZZ "Solidarnośd"  
Zgłoszenia: idn@oswiatasolidarnoscslupsk.pl. W temacie proszę wpisad tytuł szkolenia. 
Opis: 
Na seminarium zostanie omówiona metoda projektu J.Deweya i W.H. Kilpatricka oraz  cele, 
zasady, fazy realizacji, kryteria oceny projektu edukacyjnego w szkole.  
Zostaną przedstawione przykłady ciekawych interdyscyplinarnych projektów zrealizowanych 
przez uczniów. Uczestnicy przeprowadzą dyskusję na temat metody projektów i możliwości 
jej realizacji nie tylko w gimnazjum.  
 

 
 

4. Bezpłatne narzędzia Google Apps w pracy nauczyciela. 
 
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół  
Forma: warsztaty  
Liczba godzin: 2 
Termin: 20.V.2015r (środa) godz. 16.00  
Miejsce: Słupsk, ul. Jedności Narodowej 2, Sala konferencyjna NSZZ "Solidarnośd"  
Zgłoszenia: idn@oswiatasolidarnoscslupsk.pl. W temacie proszę wpisad tytuł szkolenia. 
Opis: 
Na warsztatach zostaną przedstawione darmowe narzędzia Google Apps oraz możliwości ich 
wykorzystania w pracy nauczyciela i dyrektora  oraz w pracy z uczniami. 
Uwagi: Prosimy o zabranie własnego laptopa. 

 

 
 
 

 

Zapraszamy do współpracy nauczycieli i dyrektorów chcących podzielid się swoją 
wiedzą i doświadczeniem ! 
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