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 Szkolenie Grupa IV 

 Miesiąc 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 październik              

2 październik              

3 październik        29,30.10      

4 listopad    5.11          

5 listopad   14.11           

6 listopad              

7 listopad     26,27.11         

8 grudzień             6.12 

9 grudzień             12,13.12 

10 grudzień  20.12           19.12 

11 styczeń            3.01  

12 styczeń 7,9.01             

13 styczeń         15.01 14.01    

14 styczeń         22.01     

15 luty           1.02   
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zadanie 29  Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni i prowadzenia zajęć w języku obcym  

zadanie 30 Działania podnoszące kompetencje informatyczne kadr uczelni 

Szkolenia Kolegium 

16.00-20.00 (poniedziałek-piątek)  

1. Warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych wykładowcy  

2. Wykładowca akademicki jako coach (zajęcia teoretyczne i praktyczne)  

3. Wprowadzenie do ewaluacji kształtującej (warsztaty) 

4. Wykładowca akademicki jako refleksyjny praktyk (warsztaty dla prowadzących ćwiczenia) 

5. Warsztaty dla promotorów  

6. Edukacja pozytywna w praktyce akademickiej (warsztaty)  

7. Warsztaty z zakresu prowadzenia zajęć w wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania (PBL, zajęcia modułowe, e-learning itd.) 

8. Kształtowanie umiejętności prowadzenia dydaktyki w j. obcym (stosowanie w j. obcym konstrukcji i wyrażeń typowych dla prowadzenia zajęć dydaktycznych ; 

warsztaty językowe ukierunkowane na prowadzenie zajęć dydaktycznych) 

16 luty       5,6.02       

17 luty       12.02       

18 luty      18,19.02        

19 luty      25,26,27

.02 
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9. Stosowanie w j. obcym konstrukcji i wyrażeń typowych dla prowadzenia zajęć dydaktycznych (warsztaty pomocne w przygotowaniu konspektów zajęć, instrukcji 

laboratoryjnych, itp.) 

10. Kształtowanie umiejętności zarządzania informacją (warsztaty: kształcenie umiejętności zarządzania informacją w celu doskonalenia procesu kształcenia) 

11. Kształtowanie umiejętności prezentowania treści edukacyjnych (warsztaty) 

12. Warsztaty doskonalące umiejętności z zakresu neuroedukacji 

Szkolenie CZE  

15.00-18.00 (środa-czwartek) 

13. Szkolenia w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych związanych z tworzeniem treści edukacyjnych oraz wspomagania procesu kształcenia poprzez 

wykorzystanie elementów  e-earningu, obejmującego metody i techniki kształcenia na odległość 

 


