SCENARIUSZ SZKOLENIA/ WARSZTATU
1.

Nazwa (rodzaj formy doskonalenia): Projekt
edukacyjny- konsultacje grupowe i indywidualne

2.

Autor programu: Eugeniusz Nowicki
CDN TWP w Wyszkowie

3.

Liczba godzin: 5 godzin dydaktycznych

4.

Adresaci szkolenia: nauczycielki Miejskiego Przedszkola nr 9 "Bajka"
w Wyszkowie

5.

Cele ogólne:
Przeprowadzenie metodycznych konsultacji grupowych i
indywidualnych przygotowujących nauczycielki do wdrożenia metody
projektów edukacyjnych w przedszkolu.

6.

Tytuły modułów:
o Prezentacja siatek tematycznych
o Analiza roboczych wersji projektów edukacyjnych
o Zaplanowanie działań korektywnych oraz alternatywnych.

7.

Narzędzia ewaluacji: runda pytań (Co już wiem? W czym potrzebuję
pomocy?
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8.

Cele szczegółowe:
Wiedza: Nauczyciel wymieni kolejne etapy realizacji planowanego
projektu edukacyjnego.
II. Rozumienie: Zilustruje graficznie siatkę tematyczną projektu.
III. Stosowanie: Zastosuje zgromadzone w przedszkolu materiały na
wybrany temat.
IV. Analiza: Opisze strukturę projektu i znajdzie wzory dla porównania
ze swoim pomysłem.
V. Synteza: Zaprojektuje prawidłowo kluczowe i etapowe zadania dla
dzieci.
VI. Ewaluacja: Sformułuje opinie na podstawie uzasadnionych
argumentów o wartościach edukacyjnych przygotowanego projektu i
jego zgodnością z podstawą programową wychowania w przedszkolu.

9.

Treści kształcenia :
 Analiza siatki tematycznej w odniesieniu do etapów rozwojowych
dzieci
 Ocena struktury projektu pod kątem aktywności dzieci i zgodności
z podstawą programową wychowania w przedszkolu.

Projekt „Od diagnozy do metamorfozy – profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Kluczowe i etapowe zadania projektu zaplanowane z użyciem IT
(program GanttProjekt).

10.

Sposoby realizacji (formy i metody pracy):konsultacje grupowe i
indywidualne

11.

Literatura przedmiotu:
1. Projekt edukacyjny szansą na sukces dziecka / Krystyna Chałas //
Dyrektor Szkoły. 2011, nr 1, s. 19 - 23.
2. Projekt edukacyjny w gimnazjum / Krystyna Mucha // Monitor
Prawny Dyrektora. -2010, nr 10, s. 11-12
3. Projekt jako metoda aktywizująca / Dorota Grabowska. // Biblioteka
w Szkole. -2009, nr 1, s. 10-13.
4. Projekty edukacyjne w bibliotekach pedagogicznych i bibliotekach
szkolnych (2007/2008) // Biblioteka w Szkole. 2009, nr 1, s. 34.

12.

Przykładowe materiały dla uczestników:
Załącznik nr 1:Gwiazda pytań
Załącznik nr 2:Analiza projektu

Podpis autora
/-/ Eugeniusz Nowicki
Zatwierdzam do realizacji

Forma została zrealizowana
Podpis organizatora formy
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Załącznik nr 1

Załącznik nr 2














Temat projektu
Cele
Osoby realizujące projekt (dane osobowe)
Zakres prac projektowych, zadania do wykonania dla poszczególnych osób, zespołów
Czas realizacji projektu
Terminy wykonania poszczególnych etapów pracy
Sposób komunikowania się z nauczycielem prowadzącym projekt
Terminy spotkań z nauczycielem
Źródła informacji
Sposób podsumowania i prezentacji
Termin zakończenia projektu
Data prezentacji
Kryteria oceny
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