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Gimnastyka wyobraźni- metodą STORYLINE
czyli edukacyjne podchody
w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Wszyscy chcą, aby zajęcia dla dzieci były nie tylko ciekawe, atrakcyjne i zabawne, ale
również pełne treści kształcenia i zgodne z założeniami podstawy programowej.
Na szkolenie prowadzone metodą warsztatową, zapraszamy nauczycieli wychowania
przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Podczas zajęć poznacie Państwo metodę
Storyline, która zaliczana jest do metod aktywizujących, gdyż pobudza do samodzielnego
działania, rozwija pamięć i myślenie, wyzwala aktywność dzieci (przy czym aktywność dziecka
jest zawsze większa od aktywności nauczyciela).
Dzięki pracy tą metodą dzieci są aktywnie zaangażowane w tworzenie całej
opowieści, dotyczącej tematu zadanego przez nauczyciela. On sam nie zna odpowiedzi na tzw.
pytania kluczowe, zadawane dzieciom, a więc nie wie, jak potoczy się cała opowieść. Sztuka polega
na tym, aby tak pokierować przebiegiem wydarzenia, aby dzieci dotarły do prawidłowej odpowiedzi.
Program szkolenia:
 Poznanie predyspozycji, możliwości i potrzeb dzieci 5,6 – letnich,
 Założenia metody Storyline (struktura i etapy metody);
 Metody aktywizujące a metoda Storyline – wybrane przykłady metod aktywizujących,
 przydatnych w realizacji koncepcji Storyline;
 Praktyczne ćwiczenia przygotowujące dzieci do twórczej aktywności;
 Pomoce dydaktyczne przydatne do kształtowania postaw twórczych i kreatywnych;
 Ćwiczenia wzmacniające percepcje dzieci i koordynacje ruchową (kinezjologia edukacyjna);
 Pomysły i działanie – wypracowanie kilku scenariuszy zajęć dla metody Storyline.

Koszt szkolenia: 120 zł od osoby
(informacja nt. wpłaty przekazana będzie po zebraniu grupy)

Liczba godzin: 6 godz. dydaktycznych
Terminy szkolenia: 26.02.2018 od godz. 15.00
Miejsce: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze (sala konferencyjna)
Termin zgłoszenia: do 15.02.2018 (karta zgłoszenia w załączniku)
Wykładowca: Agnieszka Magdar - Twórca Planety Kreatywnej Edukacji. Nauczyciel, trener
rozwoju osobistego, efektywnej nauki i motywacji. Prowadzi szkolenia z zakresu miękkich
kompetencji oraz szybkiego czytania, technik pamięciowych i motywacji z wykorzystaniem
skutecznych strategii neurolingwistycznego programowania. Wieloletnie doświadczenie w pracy
w szkole i problemy z jakimi wzmagali się uczniowie i nauczyciele w procesie nauczania stały się
punktem zwrotnym do szukania coraz to nowych sposobów na efektywną, szybką i przyjemną naukę.

