OFERTA NA SZKOLENIE W II lub III KWARTALE 2022 ROKU

HARMONOGRAM/ PROGRAM/ OFERTA

„ Innowacyjne metody nauczania i narzędzia multimedialne dla nauczycieli 2022”
Nazwa instytucji
Fundacja Promocji Nowej Huty
Województwo
Małopolskie
Kod pocztowy
31-722

Miasto
Kraków
Numer tel.
510313661

Ulica
os. Na wzgórzach 15/21

E- mail
biuro@fundacjanh.org
Dzień

1.

2.

Plan nauczania
obejmujący szczegółowy wykaz tematów zajęć
edukacyjnych w ramach poszczególnych
modułów szkolenia

Liczba godzin
zajęć
edukacyjnych

Praktyczne warsztaty dla nauczycieli z
wykorzystaniem
nowoczesnych narzędzi multimedialnych
Podczas warsztatów nauczyciele nauczą się
praktycznie korzystać z nowoczesne aplikacji i narzędzi
usprawniających pracę nauczyciela podczas zajęć.
TIK (technologie informacyjno komunikacyjne) w
edukacji, Szkoła jako miejsce nowoczesnych pokoleń
Tablica interaktywna - więcej niż rzutnik: funkcje
tablicy i przykłady zastosowania, praca w programie
tablicy, Tworzenie internetowych tablic w chmurze:
zasoby nauczyciela zawsze dostępne pod jednym
linkiem; możliwość sprawnego wyświetlania
wyselekcjonowanych materiałów na tablicy
interaktywnej oraz w pracy na tabletach i
telefonach,
Źródła rzetelnych i praktycznych informacji w
Internecie
TIK w edukacji - szanse i wyzwania
Warsztat strategiczne z wykorzystaniem narzędzi
Social mediów – Facebook, Instagram,
Youtube,HTML5, Wordpress - blog. edytory
grafiki.
Popularne portale jako narzędzie komunikacji z
uczniami Jak pracować w chmurze
Zasoby Internetu – strony z interaktywnymi
pomocami dydaktycznymi dla nauczycieli
Bezpieczeństwo w sieci
Najnowsze technologie pomocne w nauczaniu –
multimedialne urządzenia
interaktywne Szkoła jutra – zdjęcia
3D, skanowania 3D,
Otwarte zasoby edukacyjne, portale i darmowe
multimedia w sieci dla każdego przedmiotu i
poziomu kształcenia, przykłady portali i źródeł do
wykorzystania na lekcji: pomoce dydaktyczne,
interaktywne ćwiczenia, gry, etc.,

8

8

Miejsce organizacji
szkolenia

Sala szkoleniowa
fundacji
Os.Centrum d7, 31-933
Kraków

Sala szkoleniowa
fundacji
Os.Centrum d7, 31-933
Kraków

CENA: dostępna pod numerem 510-313-661
W przypadku finansowania przynajmniej w 70% ze środków publicznych – cena netto równa się cenie brutto
(Vat zw.).

Biuro fundacji: Fundacja Promocji Nowej Huty os. Na Wzgórzach 15/21 31-722 Kraków tel.510-313-661
KRS: 0000447679 NIP: 6783146940 REGON: 122777790 Numer konta Fundacji: 56 2030 0045 1110 0000 0259 5690
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OFERTA NA SZKOLENIE W II lub III KWARTALE 2021 ROKU
Zajęcia : od poniedziałku do piątku lub weekendowo. Preferowane godziny 8 – 18 lub indywidualnie
dostosowane dla potrzeb prawidłowego wykonania usługi.
Liczba godzin: 16
Forma: praktyczne warsztaty
Liczba godzin teoretycznych: 2
Liczba godzin praktycznych: 14
Wymagania wstępne: podstawowe umiejętności pracy z komputerem nabyte na etapie nauki w szkole, domu lub
nabyte podczas pracy w zawodzie.
Cele: szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z nowoczesnymi metodami prowadzenia lekcji –
aktywizującymi uczniów, wprowadzającymi interakcje między nimi a pedagogami oraz indywidualizującymi
nauczanie. Podczas intensywnych zajęć nauczyciele zdobywają wiedzę potrzebną do swobodnego korzystania
z narzędzi cyfrowych w dydaktyce - hasła takie, jak: Tablice interaktywne, Social Media, Dysk Google,
narzędzia chmurowe, portale społecznościowe po naszych szkoleniach przestają być sloganami i stają się
sprzymierzeńcami we wdrażaniu nowoczesnej dydaktyki.
Materiały dydaktyczne: laptop, rzutnik, flipchart, router wifi, telefony, tablice interaktywne
– multimedialne, Autorskie materiały edukacyjne opracowane przez |Fundacje Promocji Nowej Huty w
postaci cyfrowej, przekazywane przez trenera w trakcie szkolenia, służące utrwalaniu materiału w wolnym
czasie.
Metoda ewaluacji: wykonanie samodzielnych działań z wykorzystaniem technologi digital marketing oraz
social mediów, test wiedzy ex ante – ex post, ankieta oceniająca szkolenie
Wsparcie po szkoleniu: opieka trenera w formie indywidualnych konsultacji po szkoleniowych
Spełniamy wszystkie wymogi sanitarne oraz dostosowujemy swoje szkoleania do wszelkich obostrzeń. W
przypadku dalszej Pandemi jesteśmy gotowi zrobić warsztaty w bardzo małych grupach, a nawet indywidualnie
oraz wykonać usługę w formie zdalnej – jednak standardem preferujemy formę stacjonarnych warsztatów w naszej
akademi lub Państwa firmie.
Korzyści: Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat, który potwierdzi zdobyte przez

Ciebie umiejętności.

Najbliższe terminy: Dostępne pod numerem: 510 313 661 lub po kontakcie mailowym: biuro@fundacjanh.org
Informacje o trenerze: Sebastian Adamczyk, trener, informatyk, edukator, samorządowiec,
Usługi doradcze, finansowe, bankowość. Zarządzanie innowacjami
w przedsiębiorstwie. Marketing, zasoby ludzkie. III sektor NGO
oraz samorząd.
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej od 2012 r.
Zajmujący się rekrutacją oraz rozwojem pracowników poprzez
wypracowanie ścieżki rozwoju systemu motywacyjnego, awansów
dla pracowników. Przedsiębiorca z kilkunastoletnią praktyką w
prowadzeniu licznych szkoleń, usług doradczych z różnych branż.
Uczestnik wielu szkoleń, ciągle uczący się i rozwijający własny
warsztat pracy. Specjalista od nowoczesnych technik oraz metod
uczenia się. Uczestnik, koordynator wielu projektów dla
przedsiębiorców i pracowników, również w sektorze NGO. Radny
dzielnicowy, członek wielu projektów prospołecznych i rad
programowych.
Posiada doświadczenie zawodowe jako trener biznesu, specjalistk
ds. PR i Relacji Inwestorskich
Wyższe w trakcie – Kierunek Zarządzanie spec. Zarządzanie Firmą.
Przeprowadzanie szkoleń otwartych i zamkniętych. Zajęć i prelekcji
w szkołach, fundacjach i podczas kongresów. Jako trener biznesu
prowadził wiele szkoleń i prelekcji dla pracowników każdego
szczebla w tym właścicieli i kadry menadżerskiej.
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