Załącznik 2 Lista webinarów: ORKE Pakiet dla ceniących elastyczność
Kod
szkolenia

Temat szkolenia

0301C

Mierz wysoko. Wykorzystanie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych do ewaluacji
pracy szkoły

Szkoła
podstawowa

Szkoła
ponadpodstawowa

Diagnoza i ocenianie


Dydaktyka
0101C

Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności - mechanika twórczego myślenia: skojarzenia,
analogie i metafory



0102C

Po rozum do głowy, a w niej… Jak wspierać ucznia w aktywnym uczeniu się?



0103C

W całości i z osobna. Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania
w zróżnicowanej grupie klasowej



0104C

Uczeń zdolny - jak wspomagać go w rozwoju?



0105C

Uczyć w dialogu. Organizacja procesu uczenia się z wykorzystaniem metodyki tutoringu

0106C

Albo się uczę i umiem, albo mnie uczą i oni umieją. Kształcenie umiejętności uczenia się

0108C

Uczę się ja, uczy się mój mózg. Aspekty neurodydaktyczne w procesie nauki

0112C

Klasa w projekcie. Dobre doświadczenia biznesowe w praktyce szkolnej czyli metoda
projektu jako narzędzie do kształtowania kompetencji kluczowych.

0126C

Z nauką na Ty. Odkrycia neuronauk a warsztat nauczyciela szkoły ponadpodstawowej

0131C

Inspiracje trenerskie w pracy nauczyciela

0403C












Elektroniczne zasoby edukacyjne





0404C

Użyteczne programy i aplikacje (w tym narzędzia do weryfikacji wiedzy i umiejętności
uczniów oraz graficzne prezentacje treści)





0410C

Gamifikacja. WebQuest. Odwrócona klasa





Edukacja medialna i cyfrowa

0436C

Wykorzystanie i tworzenie materiałów dydaktycznych z otwartych zasobów



0438C

Dobrostan psychiczny nauczyciela i ucznia w trybie nauki zdalnej



0440C

Informatyka dla każdego nauczyciela



0441C

Źródła zasobów i narzędzi do przygotowania lekcji zdalnej w SPP



0110C

Uczeń z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym. Jak z nim pracować?



0114C

Trudny uczeń – wyzwanie dla najlepszych. Jak pracować z uczniem wykazującym
trudności w nauce?



0133C

Wykorzystanie narzędzi zdalnego nauczania w organizacji pracy z uczniem SPE



0134C

Specyficzne trudności w pracy z uczniami SPE podczas edukacji zdalnej



0306C

Ocenianie motywujące do pracy uczniów w formie zdalnej i stacjonarnej



0711C

Uczeń autystyczny w systemie edukacji. Jak zbudować relacje ?



0722C

Budowanie samoświadomości emocjonalnej i odporności psychicznej ucznia





0130C

Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej, czyli jak budować kompetencje przyszłości
integrując wiedzę i umiejętności







Indywidualizacja i SPE



Kompetencje kluczowe

Metodyka
0208C

Rozumowanie matematyczne kompetencją mojego ucznia. Strategie kształcenia
myślenia w pracy z uczniem na drugim etapie edukacyjnym.

0217C

Marketing lekturowy – jak „sprzedać” uczniowi czytanie?

0226C

Kariera na Maksa w praktyce doradztwa zawodowego.







Rozwój osobisty nauczyciela
0604C

Dlaczego Japończycy prowadzą spotkania na stojąco? Prowadzenie efektywnych zebrań



Wychowanie
0705C

Profilaktyka problemowa uzależnień. Zanim pójdę donikąd

0709C

Wychowanie ku wartościom. Szkoła w świecie zmiany



0713C

4 x P czyli praktyczna pomoc psychologiczno – pedagogiczna



0716C

Ryzykowne zachowania wśród młodzieży, w tym odpowiedzialność prawna nauczyciela
oraz ucznia

0718C

Technika miękkiego brzuszka, czyli trudny rodzic z wizytą w szkole. Jak rozpoznać
manipulację i skutecznie się przed nią bronić

0719C

Trudny rodzic z wizytą w szkole. Jak rozpoznać manipulację i skutecznie się przed nią
bronić

0720C

Kolory depresji. Nauczycielom o depresji uczniów

0501C

Prawna odpowiedzialność nauczyciela











Zarządzanie i zmiany prawne w oświacie


