WESPÓŁ W ZESPÓŁ
Efektywna integracja zespołu klasowego
Narzędziownik wychowawcy
z metodami i technikami wpływającymi na efektywną integrację
Warsztaty online z MARTĄ SIWAK – trenerką, nauczycielką, dyrektorką MOS-u;
socjoterapeutką
„I” jak integracja, to właśnie na to powinniśmy stawiać każdego dnia w sali lekcyjnej niezależnie od
prowadzonych zajęć edukacyjnych, a w szczególności po dłuższej przerwie, takiej jak np. wakacje,
święta, ferie itp.
Nie od dziś wiadomo, że bezpieczeństwo, relacje, zgrany zespół, to podstawa środowiska sprzyjającego
uczeniu się. To właśnie w takim otoczeniu nie boimy się krytyki, popełniania błędów,
a tym samym nie boimy się wyzwań i przeciwności, które napotykamy podczas dążenia do
wyznaczonego celu. W zgranej klasie łatwiej jest prosić o pomoc, angażować w różne, trudne i
dodatkowe działania, zapobiegać zachowaniom niepożądanym, np.: wykluczeniu, wyśmiewaniu,
dokuczaniu itp. Zapraszamy na szkolenie, które stanowi bank pomysłów na integrację zespołu
klasowego.

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
• stworzenie przyjaznego środowiska edukacyjnego,
• stworzenie efektywnego kontraktu klasowego w języku odbiorców.
• wypracowanie klasowych rytuałów, ważnych w procesie integracji zespołu.
• stworzenie „wzmacniaczy” każdego ucznia, w każdym potrzebnym momencie.
TEMATYKA:
• Wiedzodzielnia - rola i zadania wychowawcy klasy a współpraca nauczycieli uczących.
• Kontrakt klasowy – forma i znaczenie.
• Poznajmy się od nowa, czyli przełamujemy lody - proste zabawy integracyjne, które
doskonale poprawią atmosferę w klasie.
• Album wspomnień dla każdego ucznia…odbiciem lustrzanym dla nauczyciela.
• Team building – ciekawe pomysły na stworzenie zgranego, dobrze funkcjonującego
zespołu, który potrafi efektywnie współpracować.
• Budowanie zgranego zespołu – na co koniecznie należy zwrócić uwagę.
• Klasowa „bomba” – współpraca się opłaca.
• Klasowe Bingo, Trimino, Drzewo z mocnymi korzeniami itp.
• Narzędzia do pracy z uczniami nad poczuciem własnej wartości.
• Emocje, jak sobie z nimi radzić? – bogaty zbiór gier i zabaw.

•

Korzyści płynące z naszej różnorodności – „narzędziownik” metod i technik - Kufer gier
i zabaw na zintegrowanie zespołu klasowego: Sześć pytań o…, Wywiad z bardzo ważną
Osobą, czyli Tobą, Przełamywanie lodów, Integracyjne Bingo, Rzeczy – ciekawostki o
mnie, Wehikuł Czasu, Kosmici wylądowali.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Forma: online
Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne
Termin: 29.08.2022 r., godz. 12.00 – 14.30
Cena: 169 zł brutto/osobę
1490 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób
1890 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 20 osób, powyżej
– dopłata 30 zł brutto za osobę
(cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu)
Osoba prowadząca: Marta Siwak - pozytywnie zakręcona polonistka, socjoterapeutka, dyrektorka
szkoły w MOS, trenerka edukacyjna od motywacji, kreatywności, nietuzinkowych metod nauczania,
nastawiona na współpracę z inspirującymi ludźmi i pracę z młodzieżą na tzw. zakręcie

Zgłoszenia: TUTAJ
Więcej szkoleń: www.empiria.edu.pl
WAŻNE!
Rekomendowany temat na szkolenie zamknięte dla Rad Pedagogicznych:
WESPÓŁ W ZESPÓŁ – efektywna integracja zespołu nauczycieli

