
Tabela Nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia – szkolenia stacjonarne

Części Pozycja
z
budżetu
Projektu

Nazwa szkolenia Miejsce
szkolenia

Liczba
nauczycieli
biorących
udział  w
szkoleniu

Ilość  godzin
szkolenia  /
Planowany termin
realizacji szkolenia

Wymagania Zamawiającego w ramach szkolenia

Część  nr
1

SP 1 
11.1

Innowacyjne 
formy i metody 
pracy z uczniem 
zdolnym i 
słabszym  

Szkolenie
stacjonarne  –
sala
szkoleniowa
zostanie
zapewniona
przez
Zamawiającego,
na  terenie
Miasta Płocka

29 osób 7 godzin – 1 dzień
/ IV kwartał  2017
r.

Szkolenie skierowane do nauczycieli szkoły podstawowej.

Efektem szkolenia powinno być wzbogacenie pracy nauczycieli o nowe formy i metody
pracy z  dziećmi  z  obniżonymi możliwościami intelektualnymi i  uczniami  zdolnymi  na
wszystkich przedmiotach edukacyjnych.

Forma teoretyczna i warsztatowa.

Szkolenie powinno w głównej mierze dotyczyć omówienia metod dostosowanych do
możliwości  ucznia  słabego  i  zdolnego,  tj.  przedstawienie  ogólnych  zasad  organizacji
pracy  ucznia  zdolnego  i  słabego.  Powinno  przybliżyć  nauczycielom  formy  pracy
indywidualnej z uczniem słabym i zdolnym. W trakcie szkolenia trener powinien omówić
karty obserwacji ucznia oraz przybliżyć  różnorodne metody aktywizujące, problemowe,
kształcące umiejętność argumentacji, pozwalające uczniowi oceniać stan swojej wiedzy,
kształtujące  prawidłowe  stosunki  interpersonalne,  kształtujące  poszukiwanie,
porządkowanie  i  wykorzystywanie  informacji  z  różnych  źródeł,  stosowanie  wiedzy  w
praktyce,  rozwijające  zainteresowania,  skutecznego  porozumiewania  się  w  różnych
sytuacjach,  prezentowania własnych umiejętności, algorytmiczne, heurystyczne, praca z
lekturą matematyczną, analiza wyników obserwacji, sporządzanie planu rozumowania,
projektu, czytania w 5 krokach, dzienniczka uczenia się.

Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co
najmniej 2 szkoleń w przedmiotowym zakresie, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert.

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.
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Część  nr
2

SP 1 
11.3

Innowacyjne 
metody 
nauczania 
skierowane na 
rozwój 
umiejętności 
mówienia i 
komunikowania 
się w języku 
angielskim  

Szkolenie
stacjonarne  –
sala
szkoleniowa
zostanie
zapewniona
przez
Zamawiającego,
na  terenie
Miasta Płocka

5 osób 14 godzin: 2 dni x
7  godzin  /  IV
kwartał 2017 r.

Szkolenie skierowane do nauczycieli szkół podstawowych.

Efektem szkolenia powinno być zwiększenie znajomości i zastosowania nowoczesnych
metod  nauczania  skierowanych  na  komunikację  w  języku  angielskim  i  mnemotech,
zwiększenie wiedzy na temat metod pokonania barier językowych i zachęcanie uczniów
do poznawania rówieśników w krajach anglojęzycznych, zwiększanie wiedzy na temat
zasad  skutecznego  prowadzenia  rozmowy  i  świadomości  językowo  –  kulturowej  w
różnych państwach UE.

Program szkolenia powinien zawierać: 1.Praktyczne wskazówki nauczania słownictwa i
zwrotów przydatnych w sytuacjach życia codziennego ( np. pytanie i wskazanie drogi,
kupowanie  biletów  na  autobus,  pociąg  itp.,  na  lotnisku,  zameldowanie  się  i
wymeldowanie  się  w  hotelu,  w  sklepie,  u  lekarza  itp.)  z  naciskiem  na  szybkie
zapamiętywanie  i  użycie  w  dialogach.  2.Naukę  intonacji  i  jej  znaczenie  w
komunikowaniu  się  z  obcokrajowcami  (  wskazanie  różnic  pomiędzy  intonacją  języka
polskiego  a  angielskiego).  3.  Nauka   wyrazów  używanych  w  nowoczesnym  języku
(  szczególne  skrótów,  slangu)  na  podstawie  konkretnych  dialogów.  4.  Trening
przełamania bariery językowej u dzieci i młodzieży ( jak się nie bać popełniać błędy).
5.Nauka korzystania z różnych nowoczesnych źródeł ( typu słowniki internetowe itp.) w
celu  poznania  przydatnych zwrotów. 6.  Nauka na podstawie  obejrzenia  i  omówienia
krótkich  filmików  (wskazanie  źródeł  z  których  mogłyby  korzystać  nauczyciel).  7.
Praktyczne  pokazanie  zastosowania  różnych  metod  poznanych  podczas  szkolenia  w
realiach szkolnych (np. odegranie scenek).

Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co
najmniej 2 szkoleń w przedmiotowym zakresie, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert.

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.
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Część nr 
3

SP 1 
11.4

Nauczanie
metodą
eksperymentu
dzieci klas IV-VI z
wykorzystaniem
wizualizacji
komputerowej
na lekcjach.

Szkolenie
stacjonarne  –
sala
szkoleniowa
zostanie
zapewniona
przez
Zamawiającego,
na  terenie
Miasta Płocka

10 osób 7 godzin – 1 dzień
/ IV kwartał  2017
r.

Szkolenie skierowane do nauczycieli szkoły podstawowej.

Efektem szkolenia powinno być zwiększenie wiedzy nauczycieli na temat różnic między
metodą  eksperymentu,  a  obserwacją  i  modelami  eksperymentu,  przełamanie  barier
przed  korzystaniem  z  ogólnodostępnych  produktów  projektów  edukacyjnych  i
opracowań dydaktycznych.

Szkolenie powinno być prowadzone w siedzibie szkoły na komputerach stacjonarnych
oraz laptopach, przy wsparciu urządzeń dodatkowych: aparat cyfrowy, kamera cyfrowa,
skanery, drukarki, projektory multimedialne.      

Program  szkolenia  powinien  obejmować  co  najmniej:
1.  Omówienie  metod  aktywizujących  w  edukacji  w  oparciu  o  motodę  ,,Słyszę  i
zapominam.  Widzę  i  pamiętam.  Robię  i  rozumiem’  Konfucjusz.
2.Omówienie zagadnienia „Storytelling”, czyli zarządzenia uwagą w trakcie prezentacji
wg. schematu:  uwaga/zainteresowania/pożądanie/działanie/ 3.Zapoznanie nauczycieli z
prezentowanym  światem  danych,  liczb  i  informacji,   autentyczność,  siła  wizualizacji,
mniej  znaczy  więcej,  zaangażowanie,  podejmowanie  wspólnych  działań.
4.  Podniesienie  kompetencji  nauczycieli  w  zakresie  wykorzystania  ICT  (technologie
informacyjno-komunikacyjne),  w  tym  tworzenie  własnych  baz  danych  nauczycieli.
5. Zaprezentowanie E-narzędzi edukacyjnych dla nauczycieli, w tym platformy, portale,
elektroniczne książki (multibooki, e-podręczniki,  e-booki).  5. Omówienie pojęcia tzw.
chmury  cyfrowej  i  jej  wykorzystanie.
6. W trakcie szkolenia powinny zostać zaprezentowane przykładowe scenariusze lekcji z
wykorzystaniem ICT  na przedmiotach humanistycznych i  ścisłych oraz projektowanie
zajęć z wykorzystaniem poznanych metod przy użyciu sprzętu cyfrowego, aktywizacja
cyfrowa dzieci w trakcie lekcji.     

Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co
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najmniej 2 szkoleń w przedmiotowym zakresie, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert.

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.

         

Część  nr
4

SP 1
11.6

Praca  z
dzieckiem  ze
specjalnymi  i
specjalistycznymi
potrzebami
edukacyjnymi 

Szkolenie
stacjonarne  –
sala
szkoleniowa
zostanie
zapewniona
przez
Zamawiającego,
na  terenie
Miasta Płocka

29 osób 7 godzin – 1 dzień
/ IV kwartał  2017
r.

Szkolenie skierowane do nauczycieli szkoły podstawowej.

Efektem  szkolenia  powinno  być  podniesienie  umiejętności  nauczycieli  w  zakresie
wstępnego  diagnozowania  potrzeb  uczniów,  określania  charakterystyki  dzieci  ze
specjalnymi potrzebami i  stosowania nowych form i  metod pracy dostosowanych do
indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

Szkolenie  ukierunkowane  na  specyfikę  pracy   z  niepełnosprawnością  intelektualną,
niedosłyszącymi, niedowidzącymi, przewlekle chorymi, zagrożonymi niedostosowaniem
społecznym,  z  ADHD,  z  autyzmem,  z  zaburzeniami  sensorycznymi,  z  zespołem
Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu
się - formy i metody pracy, charakterystyka choroby,  postępowanie nauczyciela wobec
uczniów  i  ich  rodziców,  korzystanie  z  pomocy  innych  instytucji,  omówienie  sfery
emocjonalnej, społecznej i ruchowej w.w. uczniów. 

Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co
najmniej 2 szkoleń w przedmiotowym zakresie, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert.

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.

Część  nr
5

SP 17 
5.1.

Jak  w  szkole
podstawowej
rozwijać
myślenie
matematyczne 

Szkolenie
stacjonarne  –
sala
szkoleniowa
zostanie

8 osób 14 godzin: 2 dni x
7  godzin  /  IV
kwartał 2017 r.

Szkolenie skierowane do nauczycieli szkół podstawowych.

Efektem  szkolenia  powinno  być  podniesienie  kompetencji  nauczycieli  w  zakresie
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zapewniona
przez
Zamawiającego,
na  terenie
Miasta Płocka

stosowania ćwiczeń i zabaw rozwijających myślenie matematyczne u dzieci (głównie ze
słabszymi wynikami) nakierowane na odejście od schematów myślowych i rozwijających
kreatywność,  podniesienie  wiedzy  na  temat  rodzajów  i  zastosowań  metod
rozwiązywania problemów, formułowania wniosków, logicznego myślenia w nauczaniu
matematyki.

Forma szkolenia: warsztaty metodyczne.

Program szkolenia powinien obejmować co najmniej zagadnienia związane z:

Wskazaniem najbardziej stymulujących metod rozwijania myślenia matematycznego w
obszarach:  usprawnianie  matematycznego  myślenia  (konkretyzacja,  uogólnianie,
wysuwanie  hipotez,  uzasadnianie),  prowokowanie  matematycznego  myślenia
(stwarzanie  luki-wyzwanie,  niespodzianka,  sprzeczność,  dostrzeżona luka),  wspieranie
matematycznego  myślenia  (zadawanie  pytań,  stawianie  i  podejmowanie  wyzwań,
refleksja),  podtrzymywanie matematycznego myślenia (rozwój świadomości przebiegu
procesów, własnego zaangażowania, stanów psychicznych). 

Wskazanie  podczas  szkolenia  działań  edukacyjnych,  które  powinny  przebiegać  w
atmosferze zabawy. Zajęcia  powinny być wypełnione ciekawymi zadaniami i grami. 

Wskazanie  podczas  szkolenia  konkretnych  ćwiczeń  i  zabaw,  które  można  będzie
zastosować w szkole w celu rozwijania kompetencji matematycznych dzieci zachęcając
je  do  wspólnej  zabawy  z  elementami  matematyki  i  pobudzając  do  myślenia.  W
szczególności zabawy i ćwiczenia związane z: orientacja przestrzenną – umiejętnością,
która  pomoże  dziecku  orientować  się  w  przestrzeni,  rytmami  –  czyli  dostrzeganiem
prawidłowości  w  otaczającym  świecie  i  korzystanie  z  nich  w  różnych  sytuacjach,
kształtowaniem  umiejętności  liczenia  –   na  konkretnych  przedmiotach,  a  także  w
pamięci, wspomaganiem rozwoju operacyjnego rozumowania – przydatnego w szkole,
rozwijaniem umiejętności mierzenia długości – przydatnego w życiu codziennym oraz
szkole,  klasyfikacją  –  czyli  pomocą  dzieciom  w  tworzeniu  pojęć,  układaniem  i
rozwiązywaniem zadań arytmetycznych – doskonaleniem umiejętności rachunkowych,
zapoznaniem dzieci z wagą i sensem ważenia – umiejętność mająca częste zastosowanie
w  praktyce,  mierzeniem  płynów,  intuicją  geometryczną  –  kształtowaniem  pojęć
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geometrycznych,   wykorzystaniem figur geometrycznych w zabawie,  konstruowaniem
gier  przez  dzieci  i  zapisywaniem  czynności  matematycznych  jako  bezpośrednie
przygotowanie do lekcji matematyki w klasie.

 Nauczyciele  powinni  nabyć  praktyczne  umiejętności  pomocne  we  wspomaganiu
rozwoju  umysłowego  i  rozwijaniu  zainteresowań  oraz  zdolności  matematycznych
uczniów,  aby  móc  wspomóc  rozwój  umysłowy  oraz  kształtować  wiadomości  i
umiejętności  matematyczne  dzieci  tak,  aby  uczeń  w  sytuacjach  trudnych  i
wymagających wysiłku intelektualnego zachowywał się rozumnie i dążył do wykonania
zadania.       

Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co
najmniej 2 szkoleń w przedmiotowym zakresie, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert.

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.

Część  nr
6

SP 17 
6.1

Projektowanie
pracy  ucznia
uzdolnionego
matematycznie 

Szkolenie
stacjonarne  –
sala
szkoleniowa
zostanie
zapewniona
przez
Zamawiającego,
na  terenie
Miasta Płocka

8 osób 7 godzin – 1 dzień
/ IV kwartał  2017
r.

Szkolenie skierowane do nauczycieli szkoły podstawowej.

Efektem  szkolenia  powinno  być:  podniesienie  wiedzy  nauczycieli  z  zakresu  potrzeb
uczniów zdolnych, planu pracy z uczniem zdolnym, ewaluacji pracy z uczniem zdolnym.

Program  szkolenia  powinien  obejmować  co  najmniej:  wypracowanie  modelowych
rozwiązań  w  zakresie  diagnozowania,  metod  i  form  pracy  z  uczniami.  Zapoznanie
nauczycieli  z  podstawami  psychopedagogiki  twórczości  i  przygotowani  do
konstruowania  oraz  realizacji  własnych  programów  i   zajęć  stymulujących  rozwój
zdolności twórczych oraz zainteresowań uczniów. Wskazania cech ucznia  uzdolnionego.
Wskazanie  przykładowych  narzędzi  diagnostycznych  w  pracy  z  uczniami  szczególnie
uzdolnionymi.  Wskazanie  narzędzi  diagnostycznych,  z  których  nauczyciel  może
samodzielnie  skorzystać  oraz  z  pomocą  jakich  specjalistów  powinien  przeprowadzić
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rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia. Przedstawienie celów ogólnych i
szczegółowych kształcenia  realizowane na zajęciach z   matematyki  odnoszące się  do
uczniów zdolnych.  Wskazanie zasad pracy z uczniem uzdolnionym i sposoby realizacji
celów  oraz  najczęściej  stosowane  metody  nauczania  uczniów  uzdolnionych
matematycznie.  Wskazanie  warunków  utrudniających  i  ułatwiających  rozwój  ucznia
szczególnie uzdolnionego.    

Część  nr
7

SP  17
6.2

Wykorzystanie
narzędzi  TIK  w
pracy z uczniem

Szkolenie
stacjonarne  –
sala
szkoleniowa
zostanie
zapewniona
przez
Zamawiającego,
na  terenie
Miasta Płocka

10 osób 14 godzin: 2 dni x
7  godzin  /  IV
kwartał 2017

Szkolenie skierowane dla nauczycieli szkół podstawowych. 

Efektem  szkolenia:  podniesienie  kompetencji  nauczycieli  z  zakresu  możliwości  i
zastosowania prezentacji z wykorzystaniem animacji, określenia kompetencji cyfrowych
uczniów,  możliwości  wykorzystania  TIK  w  pracy  z  uczniem,  prawa  autorskiego,
bezpieczeństwa i etykiety w intrenecie, podniesienie kompetencji w zakresie tworzenia
własnych materiałów na tablice  multimedialne i  ich  obsługi,  powiększenie  warsztatu
pracy w zakresie wykorzystywania programowania w języku SCRTACH.

Program  szkolenia  powinien  obejmować  co  najmniej:   zapoznanie  nauczycieli  z
najnowszymi  trendami  w  edukacji  wspartej  wykorzystywaniem  Technologii
Informacyjnej i Komunikacyjnej, przygotować  nauczycieli do stosowania kreatywnego
podejścia  pedagogicznego   i  korzystania  z  dostępnych   narzędzi  technologii
informacyjnej,  także  mobilnej,  w  czasie  prowadzonych  przez  siebie  zajęć,  zachęcić
nauczycieli do stosowania nowych rozwiązań technologicznych włączając możliwości i
korzyści edukacyjnych. Zaproponować organizację zajęć z wykorzystaniem różnorodnych
urządzeń czy narzędzi, jednocześnie pokazując ich potencjał a także wskazać nową rolę
nauczyciela w tej rzeczywistości. Omówienie  prawa autorskiego  oraz bezpieczeństwa i
etykiety  w  internecie,  wykorzystanie  tablic  interaktywnych  do  tworzenia  własnych
materiałów  do  wykorzystania  na  ww.  tablicach,  omówienie  i  sposoby  zastosowania
programowania w języku SCRATCH.

Trener prowadzący szkolenie powinien posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co
najmniej 2 szkoleń w przedmiotowym zakresie, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert.
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Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.
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