
 
 

 

 

Harmonogram zajęć na warsztatach 

Warsztaty dla nauczycieli CWUZ kompetencje przedmiotowe 

Jak pracować z uczniem zdolnym na zajęciach pozaszkolnych realizowanych w 

CWUZ?- 1 tura 

Nowy Sącz: język angielski, matematyka, TIK 

Beneficjenci: Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Wsi Dominikowice, Gmina Wojnicz, 

Gmina Bobowa, Gmina Gnojnik, Gmina Łabowa, Gmina Ciężkowice, Powiat Nowosądecki  

Kraków: język angielski, matematyka, TIK 

Beneficjenci: Gmina Babice, Gmina Wolbrom, Gmina Olkusz, Gmina Alwernia, Gmina 

Sucha Beskidzka, Gmina Pałecznica, Gmina Mogilany  

Data  Godziny  Moduł 

sobota 

18.05.2019 

 

9.30-10.15 

(1 godz.dyd.) 

Komunikacja interpersonalna 

10.15-14.30 

(5 godz.dyd.) 

Psychologiczno-pedagogiczne i prawne 

uwarunkowania pracy z uczniem zdolnym  jako 

uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

15.00-16.30 

(2 godz.dyd.) 

Zasady realizacji programów zajęć 

pozaszkolnych  opracowanych w ramach 

projektu DiAMEnT 

niedziela 

19.05.2019 

9.30-16.30 

(8 godz.dyd.) 

Zasady realizacji programów zajęć 

pozaszkolnych  opracowanych w ramach 

projektu DiAMEnT 

sobota 

1.06.2019 

9.30-14.30 

(6 godz. dyd) 

Praktyczne aspekty realizacji zajęć 

pozaszkolnych w CWUZ 

praca indywidualna 

(6 godz. dyd.)  

Praktyczne aspekty realizacji zajęć 

pozaszkolnych w CWUZ – obserwacje 

modelowych zajęć 

niedziela 

2.06.2019 

9.30-16.30 

 (8 godz. dyd.) 

Praktyczne aspekty realizacji zajęć 

pozaszkolnych w CWUZ  

sobota 

22.06.2019 

 

9.30-18.00 

(10 godz.dyd.)  

Badanie efektów zajęć pozaszkolnych w CWUZ. 

 Prezentacja na forum grupy prac 

zaliczeniowych. Ewaluacja. 

 



 
 

 

Informacje o zakwalifikowaniu do grup wraz z podaniem szczegółowego miejsca szkolenia 

zostaną przesłane do beneficjentów i nauczycieli drogą mailową w terminie do 30 kwietnia 

br.  

Harmonogram zajęć na warsztatach 

Warsztaty dla nauczycieli CWUZ kompetencje przedmiotowe 

Jak pracować z uczniem zdolnym na zajęciach pozaszkolnych realizowanych w 

CWUZ?- 2 tura 

 

Kraków: język angielski, matematyka, TIK 

Beneficjenci: Miasto Kraków, Gmina Kocmyrzów –Luborzyca, Gmina Koniusza, Gmina 

Iwanowice, Gmina Czasław, Gmina Sułoszowa, Gmina Kłaj, Gmina Jabłonka, Gmina 

Rabka-Zdrój, Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza, Gmina Bystra- Sidzina 

przedsiębiorczość 

Wszyscy beneficjenci 

Data  Godziny  Moduł 

sobota 

25.05.2019 

 

9.30-10.15 

(1 godz.dyd.) 

Komunikacja interpersonalna 

10.15-14.30 

(5 godz.dyd.) 

Psychologiczno-pedagogiczne i prawne 

uwarunkowania pracy z uczniem zdolnym  jako 

uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

15.00-16.30 

(2 godz.dyd.) 

Zasady realizacji programów zajęć 

pozaszkolnych  opracowanych w ramach 

projektu DiAMEnT 

niedziela 

26.05.2019 

 

9.30-16.30 

(8 godz.dyd.) 

Zasady realizacji programów zajęć 

pozaszkolnych  opracowanych w ramach 

projektu DiAMEnT 

sobota 

8.06.2019 

 

9.30-14.30 

(6 godz. dyd) 

Praktyczne aspekty realizacji zajęć 

pozaszkolnych w CWUZ 

praca indywidualna 

(6 godz. dyd.)  

Praktyczne aspekty realizacji zajęć 

pozaszkolnych w CWUZ – obserwacje 

modelowych zajęć 

niedziela 

9.06.2019 

9.30-16.30 

 (8 godz. dyd.) 

Praktyczne aspekty realizacji zajęć 

pozaszkolnych w CWUZ  



 
 

 

sobota 

29.06.2019 

9.30-18.00 

(10 godz.dyd.)  

Badanie efektów zajęć pozaszkolnych w CWUZ. 

 Prezentacja na forum grupy prac 

zaliczeniowych.Ewaluacja. 

 

Informacje o zakwalifikowaniu do grup wraz z podaniem szczegółowego miejsca szkolenia 

zostaną przesłane do beneficjentów i nauczycieli drogą mailową w terminie do 30 kwietnia 

br.  


