
Część I - Podstawy pedagogiki. Kształcenie i wychowanie.
Podstawy dydaktyki. Zasady i metody nauczania – uczenia się.

Prowadząca:
Anna Szajerska

23.01. - 1 grupa
24.01. - 2 grupa
25.01. - 3 grupa

16:30-16:35 otwarcie szkolenia

16:35-18:05

Diagnoza potrzeb, oczekiwań oraz zasobów uczestników
szkolenia. Podstawy pedagogiki – czym jest pedagogika,
rola pedagoga-nauczyciela, kształcenie i wychowanie,
między dydaktyką a relacjami, współczesne kierunki
dydaktyki, wykorzystanie podstaw dydaktyki 
w działalności edukacyjnej w obiektach turystyki wiejskiej.

18:05-18:25 przerwa

18:25-19:55
Podstawy dydaktyki. Zasady i metody nauczania - uczenia
się. Podstawowe metody, narzędzia i techniki prowadzenia
zajęć aktywizujących – kształtujących kompetencje.

19:55-20:00 podsumowanie i zakończenie szkolenia

Część II - Zarządzanie grupą. Zarządzanie procesem grupowym.
Praca zespołowa. Budowanie relacji.

Prowadząca:
Mariola Kędzierska

30.01. - 1 grupa
31.01. - 2 grupa
01.02. - 3 grupa

16:30-16:35 otwarcie szkolenia

16:35-18:05
Czym jest grupa. Grupa jako proces. Budowanie grupy.
Zarządzanie procesem grupowym. Techniki pracy
sprzyjające budowaniu zaufania i relacji.

18:05-18:25 przerwa

18:25-19:55 Podstawowe metody, narzędzia i techniki służące pracy
zespołowej. Korzyści z pracy zespołowej dla uczestników.

19:55-20:00 podsumowanie i zakończenie szkolenia
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Część III - Elementy psychologii. Okresy rozwojowe człowieka, 
a możliwości i potrzeby w zakresie uczenia się.

Prowadząca:
Zofia Przystup

06.02. - 1 grupa
07.02. - 2 grupa
08.02. - 3 grupa

16:30-16:35 otwarcie szkolenia

16:35-18:05
Etapy rozwoju dzieci i młodzieży. Potrzeby rozwojowe i
edukacyjne dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach
rozwojowych.

18:05-18:25 przerwa

18:25-19:55

Indywidualizacja pracy z dziećmi i młodzieżą 
w poszczególnych etapach rozwojowych: wczesne
dzieciństwo I (5-7 lat); wczesne dzieciństwo II (8-12 lat);
wczesna adolescencja (13-17 lat); późna adolescencja (18-
22 lata). Korzyści i zagrożenia płynące z pracy w grupach
różnowiekowych i jedno wiekowych. Dostosowanie metod
pracy do grupy.

19:55-20:00 podsumowanie i zakończenie szkolenia

Część IV - Sytuacje konfliktowe w procesie uczenia się – jak je
rozwiązywać i budować relacje na zasadzie win-win. 

Prowadząca:
Dorota Podorska

13.02. - 1 grupa
14.02. - 2 grupa
15.02. - 3 grupa

16:30-16:35 otwarcie szkolenia

16:35-18:05
Czym jest konflikt? Tradycyjne i nowoczesne podejście do
konfliktów. Rodzaje konfliktów. Koło konfliktów. Sposoby
radzenia sobie z konfliktami. 

18:05-18:25 przerwa

18:25-19:55
Jak zapobiegać konfliktom? Jak radzić sobie z sytuacjami
konfliktowymi. Oddzielanie ludzi od problemu.
Prowadzenie do sytuacji win-win.

19:55-20:00 podsumowanie i zakończenie szkolenia

Część V - Metoda projektu edukacyjnego – zasady tworzenia 
i realizacji.

Prowadząca:
Marzanna
Wiśniewska

20.02. - 1 grupa
21.02. - 2 grupa
24.02. - 3 grupa

16:30-16:35 otwarcie szkolenia

16:35-18:05
Czym jest projekt edukacyjny. Zasady tworzenia i realizacji
projektów edukacyjnych. Etapy projektu. 
Rola prowadzącego projekt, rola uczestników projektu.

18:05-18:25 przerwa

18:25-19:55
Opracowanie przez uczestników przykładowego
scenariusza projektu, który będzie możliwy do realizacji 
w ich warunkach. Podsumowanie szkolenia.

19:55-20:00 podsumowanie i zakończenie szkolenia
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