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Szanowni Państwo  

 

           Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie  

we współpracy z Firmą Euroimpex we Wrocławiu, zapraszają Dyrektorów, Wicedyrektorów, 

Nauczycieli  Szkół, Przedszkoli, Placówek Oświatowych na bezpłatne webinarium p.t. 

 

„Jak przeprowadzić efektywną lekcję zdalną?” 
 

Warsztat odbędzie się dnia 19 maja 2020r. o godzinie 15.00- 16.30 

 

Po dwóch miesiącach pracy zdalnej, nasi specjaliści i metodycy korzystają z Documaster Campus 

mają opracowane łatwe i praktyczne metody pracy o zaskakujących efektach. Dlatego zapraszamy 

Państwa na seminarium dotyczące prowadzenia lekcji zdalnych oraz hybrydowych, celem którego jest 

pomoc nauczycielom oraz poznanie odpowiedzi na pytania: Jak zaoszczędzić mnóstwo czasu 

nauczyciela i ucznia? Jak zwiększyć efektywność nauczania? Jak zaangażować ucznia w czasie lekcji 

zdalnej?   

 

Podczas webinarium dowiecie się Państwo między innymi: 

 jak praktycznie, w łatwy sposób przeprowadzić lekcję zdalną i hybrydową za pomocą 

wideorozmów, 

 jak prowadzić lekcje zdalne, by były efektywne i ciekawe dla uczniów, 

 jakie metody zastosować, by zrealizować podstawę programową i nie spędzać nadprogramowych 

godzin przed komputerem, 

 jak korzystać z zasobów edukacyjnych oraz gotowych scenariuszy do lekcji, by przygotowanie 

lekcji było szybkie i sprawne, 

  jak monitorować i archiwizować przeprowadzone lekcje. 

 

Webinar odbędzie się we wtorek, 19 maja o godzinie 15.00. 

Zapisy na webinar: https://campus.documaster.pl/webinar-wolow 
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Podczas webinarium zostaną zaprezentowane przykłady dobrych praktyk – warsztat /propozycje zajęć 

dydaktycznych oraz metody prowadzenia lekcji zdalnej metodą poszerzonej klasy odwróconej oraz jej 

wykorzystania w bezpośredniej pracy zdalnej z uczniami. 

 

Informujemy, że na prośbę nauczycieli – w związku z prowadzeniem lekcji, godzina spotkania 

została przesunięta na 15:00 (pierwotnie szkolenie zaplanowane było na godzinę 12:00) 

 

Osoby zainteresowane, które jeszcze nie dokonały zgłoszenia, prosimy o rejestrację online: 

https://campus.documaster.pl/webinar-wolow  

 

 

 

                                                                                                  Z poważaniem 

 

              Specjalista ds. koordynacji                               DYREKTOR 

                    i organizacji szkoleń    
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