EDU-FRAJDA
zabawy leśne, parkowe i podwórkowe
kształtujące kompetencje kluczowe
Szkolenie online z MONIKĄ ZYGĄ – specjalistką od kreatywnych i „bardzooo”
aktywnych metod nauczania
Niech w świat dzisiaj wieść się niesie, że kompetencje kluczowe dzieci można
kształtować w lesie.
Również w parku, nauczyciele mili, wpływamy na rozwój naszych podopiecznych
w każdej niemal chwili.
Podczas zabaw na podwórku, poza przedszkolną salą, dzieci z radością nową wiedzę
i umiejętności zdobędą oraz utrwalą.
Zatem pomóżmy dzieciom poznawać świat przez pryzmat zabaw na świeżym
powietrzu, uśmiechów i frajd.
Nie tylko z zajęć na dywaniku, czy ze szkolnych podręczników, niech mądrość czerpią
z przyrody, od swoich rówieśników i Was – nauczycieli przewodników…
Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
• kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym poprzez wprowadzenie zabaw, gier i eksperymentów na świeżym
powietrzu;
• wzbogacenie procesu nauczania i wychowania dzieci poprzez prowadzenie
atrakcyjnych i ciekawych zajęć zachęcających dzieci do aktywności poznawczej;
• pogłębianie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania.
Tematyka:
1. Wyzwania przyszłości – czym są kompetencje kluczowe i dlaczego są tak ważne?
2. Kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci poprzez kontakt z przyrodą oraz
przy wykorzystaniu materiałów naturalnych i środków ogólnodostępnych – przykłady
gier, zabaw i eksperymentów:
▪ „Leśne inspiracje” – czego i jak możemy uczyć podczas wyprawy do lasu?
▪ „Parkowe triki” – sytuacje edukacyjne na spacerze i w parku.
▪ „Podwórkowe patenty” – rozwijanie kompetencji dzieci poprzez zabawy na
przedszkolnym/szkolnym podwórku.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; terapeuci zajęciowi.
Forma: online
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne
Termin: 2 czerwca 2022 r., godz. 17.15 – 19.30
Cena: 149 zł brutto (cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie
o udziale w szkoleniu)
1790 zł brutto za udział w szkoleniu RP (grupa do 20 osób, powyżej – dopłata 30 zł brutto
za osobę)

Monika Zyga – nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
muzyki i plastyki; logorytmiczka; wykładowca muzykoterapii, logorytmiki, edukacji muzycznej,
dydaktyki z grupy przedmiotów artystycznych na studiach wyższych; specjalista w zakresie
logopedii szkolnej i surdopedagogiki; wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi
z zaburzeniami komunikacji językowej.
Osoba prowadząca:

Zgłoszenia na stronie www.empiria.edu.pl,
zakładka ZGŁOSZENIA na szkolenia otwarte

