
  

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

“Twórczość kreatywność i innowacyjność 
na zajęciach w szkole podstawowej”

koordynator działań sieci mgr Alicja Wywrocka



  

Cele działania sieci:

- podniesienie kompetencji w zakresie wiedzy i umiejętności pracy grupowej w 

sieci Internet, dysk Google,

- podniesienie wiedzy i umiejętności odnośnie stosowania innowacyjnych metod 

pracy

- poznanie  metod rozbudzania kreatywnego myślenia u dzieci w wieku 

szkolnym

- wymiana doświadczeń między nauczycielami z różnych etapów kształcenia 

ogólnego

- wspólne wykonywanie zadań, zespołowe poszukiwanie rozwiązań

- nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy



  

Warsztaty - „Dysk Google, czyli „Chmura”

 - zakładanie konta i podstawowa obsługa konta Gmail oraz rejestrowanie 

użytkownika 

w przestrzeni Dysku Google

- tworzenie katalogów, plików i dokumentów w Dysku Google

- praca z edytorem grafiki (rysunek )

- praca z edytorem prezentacji w Dysku Google

- udostępnianie dokumentów na dysku

- możliwość zdalnego współedytowania dokumentów w przestrzeni Dysku 

Google



  

Warsztat „Las w słoiku - czyli jak krestywnie 

przekazywać treści przyrodnicze”
Wykonanie prostego “żywego” modelu obiegu zamkniętego wody - „Las 

w słoiku”. Poznanie metod angażujących uczniów w sposób bezpośredni do 

działania, odkrywania i utrwalania wiedzy, a także pobudzający do kreatywnego 

myślenia.



  



  



  

Warsztat “DIY – jak z niczego zrobić coś”
Warsztat prowadzony przez 

p. Karolinę Perrin.

Poznanie technik tworzenia 

prostych prototypów, 

zabawek edukacyjnych 

i modeli edukacyjnych.



  



  



  

Warsztat - „Narzędzia TIK w pracy 

kreatywnego nauczyciela”
Warsztat prowadzony przez p. Iwonę Słocką.

Uczestnicy poznali nowoczesne narzędzia i aplikacje pomocne w pracy 

nauczyciela, poznali sposób zarządzania własnym padletem. 



  



  



  

Warsztat „Myślenie wizualne” 

Warsztat prowadzony przez p. Iwonę Słocką.

Myślenie wizualne to narzędzie efektywnej komunikacji oraz skutecznej 

pracy z zespołem. Jest to zastąpienie treści rysunkiem, który łatwo  

zapamiętać, przemawia do odbiorców, a co najważniejsze jest prosty, 

funkcjonalny i atrakcyjny dla oka. Jest to szybki sposób na wizualizację 

omawianego tematu. Uczestnicy poznali proste schematy, które mogą 

wykorzystać podczas pracy z uczniami, samodzielnie wykonywali rysunki 

omawiające wybrane zagadnienia. 



  



  



  

Warsztat „Fit lekcja, czyli jak kreatywnie 

zaktywizować uczniów” 
Warsztat prowadzony przez p. Katarzynę Skolimowską.

Podczas szkolenia omawiane były następujące tematy:

● narzędzia, które wspomagają rozwój osobisty,

● sprawdzone rozwiązania na zakontraktowanie się z klasą,

● pomysły na integrację grupy,

● metoda nauki w ruchu,

● jak podnieść efektywność zapamiętywania,

● metody wspierające uczniów w nauce,

● metody współpracy z rodzicami.
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