JAK WSPOMAGAĆ LEKCJĘ E-NARZĘDZIAMI?
Edukacja stacjonarna nie musi rezygnować z e-learningu, ale wszystko z głową!
DLA KOGO?
Kurs dla nauczycieli, którzy chcą w planowaniu dydaktycznym wspomagać się elementami elearningu. Kurs może również przydać się rodzicom, którzy zwykli pracować z dziećmi nad
lekcjami – pomoże w uczynieniu nauki ciekawszą.
PO CO?
w Aby nie porzucać narzędzi e-learningowych po przejściu na prace stacjonarną.
w Aby nauczyć się planować krok po kroku pracę z wykorzystaniem narzędzi do elearningu.
w Aby zminimalizować ryzyko niewłaściwego używania internetu przez dzieci i młodzież
(wiedza fałszywa, niesprawdzona).
w Aby uatrakcyjnić (dla obu stron) proces ewaluacyjny (weryfikacja i ocenianie).
w Aby urozmaicić każdą lekcję.
JAK?
Þ Wersja „E-‘’
Szkolenie on-line 8 godzin.
Þ Wersja „S”
Szkolenie stacjonarne – 8 h (konieczny własny laptop).
CO BĘDZIE NA SZKOLENIU?
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì

Proces planowania e-learningu.
Czynniki sukcesu dydaktycznego w e-learningu.
Pułapki i zagrożenia – jak sobie z tym radzić?
Metody najlepsze do wykorzystania e-learningu.
Narzędzia wspomagające do użycia na lekcji.
Weryfikacja źródeł
Ewaluacja z wykorzystaniem e-narzędzi.
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CO DODATKOWEGO ZYSKASZ?
Nauczysz się jak mieszać różnorodne metody dydaktyczne. Uelastycznisz własne podejście do
planowania dydaktycznego. Oddasz część procesu własnym uczniom. Nabędziesz umiejętność
takiego planowania własnych działań, że o Twoich lekcjach uczniowie będą mówić z
zachwytem!
CO DODATKOWEGO DOSTANIESZ?
Materiały szkoleniowe.
Zestaw przydatnych linków i narzędzi.
W cenie miesięczny mentoring po szkoleniu.
ZA ILE TO WSZYSTKO?
400 PLN całość (z materiałami i mentoringiem)
KTO PROWADZI?

Z wykształcenia filozof, od dwudziestu lat pedagog. Interesuje się edukacją jako systemem,
który wymaga unowocześniania, ciągłego dostosowywania do zmieniającej się rzeczywistości.
Dlatego zajmuje się edukacją włączającą i międzykulturową. Metodyk e-learningu. Trener
edukacyjny, trener wspomagania oświaty. Certyfikowany metodyk prowadzenia zajęć
projektowych. Europejski ekspert w zakresie kompetencji miękkich. Ekspert w wielu
projektach międzynarodowych.

Jeśli interesuje Cię to szkolenie,
skontaktuj się:
adam@fcdin.eu
792 298 840
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