Serdecznie zapraszamy na jednodniowe warsztaty
z wykorzystania tablicy interaktywnej i zasobów internetowych
dla nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych
pod patronatem wydawnictwa Pearson pt.

NIE TAKI TIK STRASZNY, JAK GO MALUJĄ!
INTERAKTYWNY PRZEWODNIK
PRZED SPRAWDZIANEM SZÓSTOKLASISTY

PROGRAM WARSZTATÓW:
I.

Wprowadzenie: Sprawdzian szóstoklasisty z angielskiego –
parę słów od metodyka

II.

Warsztaty praktyczne w grupach 9-osobowych:

 Podstawowe informacje dotyczące obsługi tablicy.
 Co może się nam wymknąć spod kontroli i jak sobie w takich sytuacjach
radzić.
 Tablica interaktywna – dobra zabawa dla jednej osoby? A co z resztą klasy?
 Oprogramowanie do tablicy interaktywnej i jego wykorzystanie do
samodzielnego tworzenia interaktywnych prezentacji.
 Odwrócona klasa – wszystko czego można użyć, aby zwiększyć kontakt
ucznia z nauczanym przez nas materiałem. Tylko sprawdzone propozycje!
 Aplikacje internetowe wspomagające ucznia w szkole i w
domu (na bazie materiału nauczanego w klasie).
 Materiały interaktywne Pearson Longman oraz
ILAB jako nieoceniona pomoc w projektowaniu
Najbliższe terminy:
interaktywnych lekcji.
 Jak przekonać rodziców, że TIK to nie tylko
dobra zabawa.
 Uczeń z dysfunkcjami a TIK w klasie.
Dostosowanie wymagań.

1 marca
29 marca

Na warsztaty zapraszają:
Monika Kapuśniak, entuzjastka innowacji i nowych
technologii w nauczaniu języka angielskiego; uczy w
Batorym i uwielbia dzielić się swoją pasją z innymi
podczas szkoleń i warsztatów metodycznych
Anna Kiszczak, specjalistka od metodyki w teorii i
praktyce; doktorantka w Zakładzie Akwizycji i
Dydaktyki Języka Angielskiego UMCS

CO WARTO WIEDZIEĆ:
 Szkolenie obejmuje 6 godzin warsztatów
 Spotkania odbywają się w soboty
w godz. 9–15
 Zapewniamy materiały szkoleniowe
 Cena: 150 zł/os. lub 130 zł/os. przy zgłoszeniu
2 i więcej osób
 Decyduje kolejność zgłoszeń
 Następna edycja odbędzie się w kwietniu i w maju

DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ?
 dzięki pracy w małych grupach każdy uczestnik
pracuje z tablicą
 practice makes perfect 

Wymagania dotyczące uczestników:
- aktywne konto e-mail na portalu www.gmail.com
(niezbędne podczas warsztatów);
- podstawowa znajomość obsługi MS Office;
- podręcznik, z którego dany nauczyciel uczy oraz
płyta z ćwiczeniami interaktywnymi, jeżeli jest
dołączona do podręcznika.

Rejestracja
pod adresem:

warsztaty.tik@
gmail.com
W treści maila prosimy
podać imię i nazwisko,
szkołę oraz wybrany
termin.
Informacje organizacyjne
oraz numer konta
prześlemy w informacji
zwrotnej

Adres:
LINGOLAND
UL. SŁAWIN 70
20-828 LUBLIN
TEL. 668 011 706
www.lingoland.pl

