Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren zaprasza na kolejny
cykl warsztatów dotyczących pracy Metodą Projektów
Warsztaty planowane są w terminie
Styczeń – maj 2019r.
Dzieci uczą się aktywnie już od urodzenia, od początku są ciekawe świata, otwarte
na nowe doświadczenia. Przyswajanie przez nie wiedzy oparte jest na działaniu,
a nie na biernym gromadzeniu informacji.
Metoda Projektów to metoda uczenia, która umożliwia małym dzieciom aktywne
poznawanie świata, zdobywanie wiedzy i doświadczeń. Dzieci formułują pytania,
na które chciałyby poznać odpowiedź, prowadzą obserwacje, pogłębione badania
i eksperymenty, uczestniczą w wyprawach terenowych. Zdobytą wiedzę
odzwierciedlają w postaci zabaw i konstrukcji.
Metoda Projektów jest również dobrą okazją do rozwijania współpracy z rodzicami.
W szkoleniu proponujemy całościowe zapoznanie z Metodą Projektów
oraz z przykładami projektów realizowanymi w Poznaniu i na świecie. Uczestnicy
szkolenia zrealizują własne mini projekty w oraz przeprowadzą pierwszy projekt
ze swoją grupą przedszkolną pod opieką merytoryczną trenerów.
Co zyskują nauczyciele:


nowoczesną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu uczenia się małych
dzieci,



nową, innowacyjną metodę pracy z dziećmi w pełni angażującą intelekt
i emocje dzieci,



większe zaangażowanie rodziców w edukację dzieci.

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele przedszkolni

Wielkość grupy: 19 uczestników
Osoby prowadzące: trenerzy Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren
Zespół Instytutu w latach 2005-2009 roku szkoliła prof. Lilian G. Katz z USA,
która opracowała i spopularyzowała na całym świecie Metodę Projektów
we wczesnym nauczaniu.
Miejsce szkolenia: Przedszkole nr 46 w Poznaniu, ul. Księżycowa 10, Poznań
Organizacja: szkolenie składa się z 4 warsztatów dla nauczycieli (32 godz.dydakt),
1 spotkania dla dyrektorów (2 godz.) oraz 1 konsultacji indywidualnej dla każdego
nauczyciela.
Termin spotkania z dyrektorami przedszkoli zgłaszających się po raz pierwszy do cyklu
warsztatów z „Metody Projektów”:
9.01.2019, w godz. 10.00-12.00. Spotkanie poprowadzi pani dyrektor Małgorzata
Skrobek w Przedszkolu nr 87, ul. Św. Czesława 6 a Poznań.
Terminy warsztatów dla nauczycieli: 06.02.2019r., 20.02.2019r., 13.03.2019r.,
08.05.2019r. w godzinach 9.00 – 15.00.

Koszt udziału jednego uczestnika (włączając spotkanie dla dyrektorów): 600 zł
Płatności prosimy dokonywać po otrzymaniu maila potwierdzającego wpisanie na listę
uczestników szkolenia.

