
Szanowni Państwo  

W ramach projektu „Wiem co potrafię II edycja- Projekt Edukacyjny dla Gminy Prażmów w dniach 
25,26,27 maja 2021r.  odbędą się szkolenia stacjonarne dla uczniów. 

W tych dniach będzie kursował  autobus szkolny. Zachęcamy jednak,  aby w miarę możliwości dzieci 
przyjeżdżały  własnym transportem. 

Szczegółowy harmonogram  i opis  szkoleń znajduje się poniżej. 

 

Klasa  Data  Godziny zajęć  Tytuł szkolenia Sala  

6 a 25.05.2021 8.00- 11.00 Warsztaty z zakresu 

zagrożeń1 

cyberprzestrzeni 

11A 

6 c 25.05.2021 11.30  - 14.30 Warsztaty z zakresu 

zagrożeń1 

cyberprzestrzeni 

11A 

5 a 25.05.2021 8.00-11.00 Budowanie zespołów 12A 

5 b 25.05.2021 11.30-14.30 

 

 

Budowanie zespołów 12A 

 

Klasa Data Godziny zajęć Tytuł szkolenia Sala  

7 c 26.05.2021 8.00-13.00 6 umiejętności 12A 

6 b 26.05.2021 13.30- 16.10 Warsztaty z 

zakresu 

zagrożeń1 

cyberprzestrzeni 

12A 

4 cs 26.05.2021 8.00- 13.00 Młody inżynier 11A 

4 cs 26.05.2021 8.00- 13.00 Młody inżynier 14A 

     

 

Klasa Data Godziny zajęć Tytuł szkolenia Sala  

7 a 27.05.2021 8.00-11.00 Warsztaty z 

zakresu 

11A 



zagrożeń1 

cyberprzestrzeni 

7 d 27.05.2021 11.30-14.30 Warsztaty z 

zakresu 

zagrożeń1 

cyberprzestrzeni 

11A 

7 b 27.05.2021 8.00- 11.30 ICT – grupa 1 12A 

7 b 27.05.2021 11.30-14.30 ICT – grupa 2 12A 

 Grupa 1 ( osoby z listy od nr 1 do 14) 

Grupa 2 ( osoby z listy od nr 15 do 27) 

 

 Szkolenie  - 6 umiejętności 

 Kurs  prowadzony jest  w formie blended learning (forma mieszana). Łączny czas szkolenie ustalono w 
projekcie na 20 godzin/osobę (6 h stacjonarnych, 14h platforma). Zajęcia rozwijające umiejętności 
logicznego myślenia, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności związanych z 
kompetencjami uniwersalnymi, przedsiębiorczości, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej w 
kontekście środowiska pracy. 

Zajęcia składają się z przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego oraz filmów edukacyjnych na platformie 
wraz z materiałami oraz testami sprawdzającymi poziom wiedzy. Poruszana tematyka podczas szkolenia 
obejmuje następujące tematy: obszary z zakresu krytycznego myślenia, umiejętność analizy, oceny i 
opisu sytuacji oraz zjawisk; uczniowie powinni nauczyć się rozwinąć skuteczne podejmowanie decyzji, 
myślenie w sytuacjach krytycznych i rozwiązywanie problemów. 

 „Budowanie zespołów” – szkolenie w formie blended learning wraz z dostępem do mobilnej 
platformy  

Szkolenie prowadzone jest w formie blended learning (forma mieszana). Łączny czas szkolenie ustalono 
w projekcie na 12 godzin/osobę (4h stacjonarnych, 8h platforma). Zajęcia rozwijające umiejętności 
logicznego myślenia (zabawy matem, informatyczne, elektroniczne i lingwistyczne). Zajęcia składają się z 
przeprowadzenia szkolenia oraz filmów edukacyjnych na platformie wraz z materiałami oraz testami 
sprawdzającymi poziom wiedzy. Poruszana tematyka podczas szkolenia obejmuje następujące tematy: 
praca w zespole, skuteczna komunikacja, wyrażanie swoich emocji. 

 Kurs ICT – obsługa narzędzi informatycznych i mobilnych do nauki w formie blended learning 
wraz z dostępem do mobilnej platformy  

Kurs obsługa narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez uczniów do nauki - TIK w formie 
blended learning - z wykorzystaniem mobilnej platformy w oparciu o metodykę z projektu PIWP 
„E-nauczyciel przyrody”. Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, 
umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu 
edukacyjnego”. Szkolenie odbywa się w formie blended learning - 8 godzin nauki na mobilnej platformie, 
4 godziny nauki w trybie stacjonarnym.  12 godzin praktycznego szkolenia dla uczniów z obsługi narzędzi 
TIK do nauki (forma mieszana: tradycyjna metoda nauki - bezpośredni kontakt z prowadzącym 
z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera ) na mobilnej platformie distance learning 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Metody_nauczania


z kodami dostępu dla uczestników projektu, w skład których wchodzi: przeprowadzenie szkoleń przez 
trenera, filmy edukacyjne/instruktażowe, testy sprawdzające poziom zdobytej wiedzy, ćwiczenia oraz 
materiały PDF do każdego nagrania. Celem kursu jest przygotowanie uczniów do wykorzystywania 
narzędzi TIK w nauce. Kurs obejmuje przeprowadzenie szkolenia, zapewnienie materiałów 
szkoleniowych. Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę, którą będzie mógł wykorzystać do nauki online, 
nabędzie umiejętności w zakresie narzędzi TIK. Kurs pozwoli na przygotowanie ucznia do pracy na 
mobilnej platformie distance learning. 

  Warsztaty z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni w formie blended learning wraz 
z dostępem do mobilnej platformy  

Praktyczne szkolenie w formie warsztatów dla uczniów z zagrożeń w cyberprzestrzeni w formie blended 
learning ( 4 h stacjonarnie, 4 h platforma); forma mieszana: tradycyjna metoda nauki - bezpośredni 
kontakt z prowadzącym z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera na mobilnej 
platformie distance learning z kodami dostępu dla uczestników projektu, 
w skład których wchodzi: przeprowadzenie szkoleń przez trenera, filmy edukacyjne/instruktażowe, testy 
sprawdzające poziom zdobytej wiedzy, ćwiczenia oraz materiały PDF do każdego nagrania. Celem 
szkolenia jest uświadomienie ucznia o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą świat wirtualny. Dodatkowo 
uzmysłowienie uczniowi o negatywnych mechanizmach oraz metod stosowanych 
w świecie wirtualnym jak i wypracowanie mechanizmów obronnych. 

     Warsztaty „Młody Inżynier” w formie blended learning wraz z dostępem do mobilnej platformy  

Warsztaty w formie blended learning (6 h zajęć stacjonarnych, 6 h na platformie) .  Zajęcia rozwijające 
kreatywność, wyobraźnię, twórczość, umiejętności logicznego myślenia.  Zajęcia wspomagające naukę 
oraz podejście do uczenia się przedmiotów obowiązkowych. Zajęcia 
na platformie – 6-8 filmów do pracy manualnej. Uczeń w trakcie filmu będzie wykonywał różne prace 
manualne (np. szycie, klejenie, prace z papieru, zabawy liczbowe, słowne). Praktyczne warsztaty dla 
uczniów w formie blended learning (forma mieszana: tradycyjna metoda nauki - bezpośredni kontakt z 
prowadzącym z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera ) na mobilnej platformie 
distance learning z kodami dostępu dla uczestników projektu, w skład których wchodzi: przeprowadzenie 
warsztatów przez trenera, filmy edukacyjne/instruktażowe, testy sprawdzające poziom zdobytej wiedzy, 
ćwiczenia oraz materiały PDF do każdego nagrania. Zajęcia obejmują tematykę kształtowania zdolności 
logicznego myślenia niezbędnego w nabywaniu kompetencji lingwistycznych, informatycznych, 
matematycznych i elektronicznych. Celem jest rozwój kluczowych kompetencji ucznia miedzy innymi: 
kreatywnego myślenia, twórczego myślenia. 
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