Zapraszamy szkoły do projektu

PRACOWNIE UCZENIA SIĘ

pn.

… brakujące ogniwo w edukacji szkolnej!
Projekt „Pracownie Uczenia się w każdej szkole”, jest skierowany do wszystkich szkół zainteresowanych podwyższaniem efektów kształcenia, czyli uzyskaniem wysokich wyników uczenia się u dzieci i większej satysfakcji zawodowej u nauczycieli.

Efekty gwarantowane na 95%!

Zainteresowane szkoły mogą zakupić podstawowy pakiet materiałów do przeprowadzenia warsztatów dla uczniów
z zarządzania własnym procesem uczenia się. Ale to nie wszystko, ponieważ każda szkoła, która zakupi pakiet podstawowy ponadto otrzymuje:
● Materiały szkoleniowe dla nauczycieli – gratis! ● Opiekę merytoryczną – konsultacje osobiste z trenerami – gratis!
● Inspiracje, zaproszenia na ciekawe wydarzenia – gratis!
● Materiały na zebrania z rodzicami – gratis!
PAKIET PODSTAWOWY JUNIOR dla klas I-III
UCZENIE SIĘ i POSTAWY

PAKIET PODSTAWOWY dla klas IV-VIII
UCZENIE SIĘ I ROZWÓJ OSOBISTY

materiały do realizacji warsztatów z uczniami nt. zarządzania
swoim uczeniem się oraz doskonalenia umiejętności w zakresie współpracy, kreatywności
i innowacyjności z elementami
terapii Integracji Sensorycznej
jako profilaktyki trudności szkolnych i problemów z zachowaniem.

materiały do realizacji tematyki z zakresu doradztwa edukacyjno-rozwojowego
i przeprowadzenia warsztatów z uczniami na tematy z tym związane (np. efektywne uczenie się, zarządzanie własnym procesem uczenia się; rozpoznania samego siebie - swojego potencjału, zdolności i talentów oraz doskonalenia umiejętności w zakresie współpracy, kreatywności i innowacyjności).

ZAWARTOŚĆ podstawowa: materiały dla nauczyciela pobierane
on-line; w tym: przewodnik dla nauczyciela, plansze, Karty OSU,
Karty Działania oraz scenariusze warsztatów na 15 g. i materiały
do skopiowania dla uczniów.
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ZAWARTOŚĆ podstawowa: materiały dla nauczyciela pobierane
on-line; w tym: przewodnik dla nauczyciela, plansze, Karty OSU,
Karty Działania, Karty Coachingowe oraz scenariusze warsztatów
na 15 g. i materiały do skopiowania dla uczniów.

podpowiedzi jak stworzyć Pracownię Uczenia się w szkole i w co je można wyposażyć?
inspiracje na godziny wychowawcze i spotkania z rodzicami
otwarte webinary
Pakiety Dodatkowe, a w nim m.in. scenariusze:

na integrację grupy, antymobbingowe i budujące dobre relacje
l na wyjazdowe „zielone szkoły” (z budowaniem różnych kompetencji)
l na warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego
l

Bycie uczniem w szkole można porównać do wykonywania pracy: zawód – uczeń. Jak do każdej pracy trzeba być odpowiednio
przygotowanym: wyposażonym w wiedzę o samym procesie uczenia się, w narzędzia uczenia się i wiedzę o sobie samym…
Tylko wtedy uczeń staje się aktywnym uczestnikiem własnej edukacji, w dodatku zaradnym edukacyjnie i odpowiedzialnym
za jego wynik. Pomóż uczniom opanować tajniki zawód – uczeń i pomóż im poznać samych siebie!

Jesteś zainteresowany?
Napisz do nas e-mail: mamdzieckowszkole@eporadniadlarodzicow.pl

Projekty realizowane w ramach Kampanii
Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci

EDUKACJAINNOWACJA.pl

Wyślemy szczegółowy opis i informacje.

eporadnia
dlarodziców.pl

Pracownia
Uczenia się

