„Nauczyciel/ka I Klasa” upowszechnia nowe podejście w nauczaniu wczesnoszkolnym, które skupia się
na rozbudzaniu ciekawości dzieci, budowaniu ich gotowości do zmagania się z trudnościami, uczenia się razem
z innymi i od innych oraz na budowaniu współpracy. Równie ważnymi zagadnieniami „edukacji pierwsza klasa”
są: budzenie radości z uczenia się, tworzenie zachęt do twórczego rozwiązywania problemów, osłabienie
rywalizacji i jednowymiarowego oceniania, docenienie zabawy i wychowania fizycznego a także wyjście z
edukacją poza mury szkoły.
Warsztaty - oferta bezpłatna lub płatna
W roku szkolnym 2015/2016 oferujemy nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej udział w nieodpłatnych
warsztatach w czterech obszarach tematycznych (nauczanie przez eksperymentowanie, uczenie współpracy i we
współpracy, nauczanie matematyczne oraz uczenie kreatywności).
Uwaga! Oferta nieodpłatna przeznaczona jest dla nauczycieli z Warszawy oraz miejscowości poniżej 20 tys.
mieszkańców.
Dla
pozostałych
zainteresowanych
mamy
przygotowaną
ofertę
komercyjną:
http://www.ceo.org.pl/pl/1klasa/oferta-komercyjna.

WARSZTAT: Jak rozbudzać ciekawość i aktywność poznawczą uczniów i uczennic?




Podczas warsztatu szukamy odpowiedzi na pytania: Jak skutecznie zachęcać do odkrywania, zadawania
pytań? Jak rozbudzać ciekawość poznawczą pierwszoklasistów? Warsztat to okazja do pogłębienia
wiedzy na temat znaczenia myślenia naukowego oraz zastosowania metody badawczej w nauczaniu.
Podczas warsztatów zademonstrujemy eksperymenty i zabawy z zakresu edukacji językowej i
matematycznej, społecznej, przyrodniczej i artystycznej, pobudzające różne zmysły oraz wyobraźnię
najmłodszych oraz kształcące ich umiejętność uczenia się poprzez doświadczenie.
Jednym z celów tego warsztatu jest oswojenie poczucia niepewności (nie ma jednego rozwiązania,
warto poszukać różnych, alternatywnych rozwiązań) i przedefiniowanie postrzegania błędu jako
jednoznacznie negatywnego (błąd jest po to, żeby wyciągnąć wnioski i iść dalej, jest jednym z
elementów procesu uczenia się).

WARSZTAT: Jak uczyć współpracy najmłodszych uczniów i uczennice?



Podczas warsztatu szukamy odpowiedzi na pytanie: Dlaczego kształcenie umiejętności współpracy jest
ważne już w pierwszych latach nauki szkolnej? Poznamy i przećwiczymy techniki uczenia się we
współpracy wśród uczniów.
Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową. Nauczyciele mają okazję przeżyć emocje związane z
działaniem wspólnym, podziałem na mniejsze grupy i pracą indywidualną. Sprawdzają różnicę między
zadaniem nastawionym na rywalizację zespołów, a skierowanym na wspólny cel. Zwracamy uwagę na
potrzebę realizacji potrzeby bezpieczeństwa i wspólnoty jako podstawy do kształtowania umiejętności
współpracy.
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WARSZTAT: Matematyka I klasa. Jak nauczyć dzieci samodzielnego operacyjnego rozumowania?


To warsztat przeznaczony dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej , podczas którego dzielić się
będziemy sprawdzonymi dobrymi praktykami i metodami, które pomagają w aktywnym nauczaniu
matematycznym, opartym na samodzielnym operacyjnym rozumowaniu uczniów, poszukiwaniu przez
nich własnych strategii i rozwiązań oraz wnioskowaniu i dowodzeniu.

WARSZTAT : Zrób to sam/a – jak uczyć myśleć nieszablonowo?


Konfucjusz powiedział: „Powiedz mi a zapomnę. Pokaż mi a zapamiętam. Pozwól mi zrobić a
zrozumiem.” Mózg dziecka, nastolatka, dorosłego uczy się cały czas, ale robi to inaczej niż oczekują od
nas szkoły. Co ciekawe człowiek uczy się najintensywniej, gdy robi coś nieświadomie i towarzyszą
temu emocje. Aby się rozwijać młode mózgi potrzebują cały czas nowych bodźców. Tylko
poprzez zadawanie pytań, poszukiwanie na nie odpowiedzi i wykonywanie zadań samodzielnie, młody
człowiek ma szansę na aktywne i twórcze myślenie. Na warsztacie poznamy proste zadanie, które
każdy może zrobić w domu lub szkole. Pokażemy jak uczyć determinacji, cierpliwości i gotowości do
podejmowania wyzwań.

Zapisy na warsztaty: http://www.ceo.org.pl/pl/1klasa/szkolenia-stacjonarne-oferta-bezplatna
UWAGA! O zapisach na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie uczestnictwa otrzymają
Państwo e-mailem. Osoby, które nie potwierdzą uczestnictwa w warsztatach zostaną skreślone z listy.

Kurs internetowy - oferta bezpłatna i płatna
Od września 2015 roku rozpoczynamy 2. edycję semestralnego kursu internetowego (wrzesień 2015-styczeń
2016). Zapraszamy do zapisów na kurs e-coachingowy, który przeznaczony jest dla nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej z Warszawy i miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Dla pozostałych zainteresowanych mamy
przygotowaną ofertę komercyjną: http://www.ceo.org.pl/pl/1klasa/oferta-komercyjna
TEMATYKA KURSU
Kurs daje możliwość pogłębienia i przećwiczenia zagadnień związanych z:







planowaniem zajęć, określaniem celów lekcji, doboru metod pracy do celów edukacyjnych i
wychowawczych, budowania klasowej społeczności;
zarządzaniem zróżnicowaną klasą, wspieraniem rozwoju społecznego uczennic i uczniów, pracą z 6latkami i 7-latkami o zróżnicowanym poziomie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego;
uczeniem się we współpracy, monitorowaniem przebiegu uczenia się i nauczania, typowymi
trudnościami i strategiami radzenia sobie z nimi;
motywowaniem ucznia, ocenianie wspomagające uczenie się
rozbudzaniem ciekawości, aktywności poznawczej oraz kreatywności dzieci
współpracą z rodzicami, innymi nauczycielami i społecznością lokalną.

Zapisy na kurs internetowy: http://www.ceo.org.pl/pl/1klasa/szkolenia-starcjonarne
Zachęcamy do kontaktu z koordynatorką Programu, Moniką Mazurek (monika.mazurek@ceo.org.pl), tel. 22 659
62 05 wew. 106), która z przyjemnością wyjaśni wszelkie wątpliwości oraz odpowie na Państwa pytania.
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