W SP1 w Rypinie uczyli się nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej
18.09.2010 w SP nr 1 w Rypinie rozpoczął się kurs

Klucz do uczenia

się-moduły matematyczne realizowany w ramach projektu „Klucz do uczenia program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli”.
Uczestniczyła w nim duża grupa nauczycieli wychowania przedszkolnego i
edukacji wczesnoszkolnej. W miłej atmosferze
przygotowali

się

do

wdrażania

w

matematycznych programu. Uczestnicy

pracy

twórczej pracy nauczyciele
pedagogicznej

modułów

kursu z dużym zaangażowaniem

wykorzystywali ćwiczenia, tworzyli prezentacje podczas prac zbiorowych oraz
indywidualnych. Nauczyli się dobierać środki dydaktyczne, adekwatne do
sytuacji dydaktycznej (np. modele ducha, zestawy zabawek, karty pracy). Brali
udział w prezentacjach multimedialnych, przedstawiających sposoby realizacji
tego programu w innych placówkach. Nauczyciele zostali wyposażeni w
scenariusze, a przedszkola i szkoły otrzymały środki dydaktyczne do realizacji
modułów matematycznych programu. Zdobyte przez nauczycieli umiejętności
oraz materiały

dadzą

uczniom i przedszkolakom jeszcze większą szansę

szerokiego rozwoju. Stosowane różnorodne formy zajęć umożliwiają rozwój
samodzielności i kreatywności dzieci.
Wszyscy uczestnicy kursu chętnie dzielili się swoją wiedzą,
doświadczeniem podczas mile spędzonych przerw

w starej, ale bardzo

nowoczesnej szkole w Rypinie.
Trzeci października był ostatnim dniem zajęć. Nauczyciele otrzymali
zaświadczenia ukończenia tej wartościowej formy doskonalenia zawodowego.
Danuta Grajkowska
Nauczyciel SP 1 w Rypinie

Najczęściej powtarzające się opinie nauczycielek o szkoleniu
„ Klucz do uczenia się”- moduły matematyczne,
które odbywało się w Rypinie w grupie GD 2
od 18 września do 3 października 2010roku
1. Klucz do uczenia się pokazał nam nowe spojrzenie na matematykę, zapoznał z teorią
Wygotskiego, pozwolił inaczej spojrzeć na dziecko. Podobał mi się sposób prowadzenia
zajęć oraz materiały, które umożliwią mi wprowadzenie tego programu w pracy
zawodowej.
2. Jestem bardzo zadowolona ze sposobu prowadzenia zajęć. Panie trenerki są bardzo
kompetentne, miłe, sprawiły, że z ogromną chęcią uczestniczyłam w zajęciach.
3. Jestem pełna uznania dla trenerek ( umiejętność przekazania wiedzy, wysoka kultura
osobista).
4. Jestem bardzo zadowolona z zajęć. Osoby prowadzące bardzo dobrze przygotowane,
kompetentne i miłe.
5. Dziękuję za miłą atmosferę, przekazaną wiedzę oraz wspaniałą zabawę. Dziękuję
organizatorom oraz pracownikom SP 1 w Rypinie.
6. Kurs bardzo interesujący. Wiedza zdobyta umożliwi mi w sposób ciekawy rozwijać u
dzieci kreatywność, samodzielność, myślenie wykorzystując zabawę. Panie prowadzące o
bardzo wysokiej kulturze, ciepłe, życzliwe. Organizacja kursu – super.
7. Dziękuję organizatorom i prowadzącym za świetne wprowadzenie w Program Klucz do
uczenia się i wskazanie, że matematyka jest świetną zabawą.
8. Osoby prowadzące bardzo kompetentne, miłe, zadbały o sympatyczną atmosferę podczas
kursu.
9. Zajęcia ciekawe, miła atmosfera.
10. Jestem bardzo zadowolona. Dziękuję.
11. Kurs prowadzony ciekawie, atmosfera wspaniała. Dziękuję.
12. Prowadzące w komunikatywny sposób prowadziły kurs, jestem zadowolona z
otrzymanych pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych. To nie był czas
stracony.
13. Panie prowadzące bardzo rzetelnie przekazały wiedzę, angażowały do działań
praktycznych. Dziękuję za doskonałą organizację.
14. Kurs prowadzony bardzo ciekawie, miła i życzliwa atmosfera, dobrze zorganizowany. Z
chęcią tu przychodziłam.
15. Panie trenerki z dużą wiedzą, którą potrafią w sposób ciekawy przekazać.
16. Dziękuję za solidne i rzeczowe prowadzenie zajęć.
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