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Dyrekcja i Nauczyciele 

Szkoły Podstawowej 

 

Szanowni Państwo, 

 

W imieniu prowadzących projekt „Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego programu nauczania 

interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów 

klas IV-VI szkół podstawowych” – serdecznie zapraszamy na seminarium – warsztaty ewaluacyjne nauczycieli 

przewidzianych do realizowania zajęć w ramach innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego 

z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół 

podstawowych. 

W trosce o to, aby seminarium jak najmniej przeszkadzało Państwu w codziennych zajęciach szkolnych, 

przewidziane zostały dwa terminy, tj. 

 

11 – 12.01.2014 roku oraz 25 – 26.01.2014 roku. 

W związku z tym, macie Państwo możliwość wyboru dogodnego dla Państwa terminu. Organizator dopuszcza 

możliwość wysłania części nauczycieli na jeden termin oraz części na drugi termin. O możliwości uczestnictwa 

w seminarium, w wybranym przez Państwa terminie będzie decydowała data zgłoszenia. Organizator 

zastrzega sobie prawo do wyznaczenia, innego niż wybrany przez Państwa, termin seminarium. 

Seminarium odbędzie się 

11 – 12.01.2014 r. 

Hotel „Accademia” 
Al. 3 Maja 13, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

 

25 – 26.01.2014 r. 

Hotel „Leśny Ośrodek Edukacyjny” 
ul. Płużańskiego 30, 26-630 Jedlnia Letnisko, k. Radomia 
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Organizatorem seminarium – warsztatów ewaluacyjnych jest firma WYG International Sp. z o.o. 

Wszelkie koszty udziału w seminarium, w tym zakwaterowanie, wyżywienie oraz przejazd do i z hotelu, pokrywa 

WYG International. Firma WYG International Sp. z o.o. zobowiązana jest do zwrócenia kosztów dojazdu 

i powrotu z seminarium uczestnikom, którzy korzystali ze środków komunikacji publicznej w wysokości 

wynikającej z przedłożonych biletów. Koszty dojazdu dla uczestników korzystających z samochodów prywatnych 

zostaną zwrócone w kwocie nie większej niż koszty najtańszych biletów komunikacji publicznej. 

Koszt przejazdu zwrócony będzie na podstawie prawidłowo wypełnionego Wniosku o zwrot kosztów podróży 

(wniosek załączony do zaproszenia) oraz przedłożonych biletów (w przypadku osób korzystających ze środków 

komunikacji publicznej) lub informacji (wydruk) o cenie biletu na danej trasie pozyskanej ze strony internetowej 

lub kasy przewoźnika (w przypadku osób korzystających z samochodu prywatnego). Wnioski o zwrot kosztów 

podróży w oryginale należy przesłać w ciągu 14 dni od daty zakończenia seminarium (liczy się data stempla 

pocztowego) na adres Organizatora szkolenia: 

WYG International Sp. z o. o. 

ul. Marynarska 15 

02 – 674 Warszawa 

z dopiskiem: Anna Grad 

WAŻNE !!! W związku z tematyką zajęć uprzejmie prosimy o przywiezienie na seminarium wszystkich 
laptopów jakie zostały zakupione do szkół w ramach projektu. 
 

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium. 

 

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres e-mailowy anna.grad@wyginternational.pl 

lub faksem z (zaznaczeniem liczby stron faksu na pierwszej stronie) na numer 22 492 71 13 do dnia  

7 stycznia 2014 r. 

Odpowiedzi na ewentualne pytania w sprawie powyższego seminarium można uzyskać pod nr telefonu 

22 492 72 34 – Anna Grad 

 

Z poważaniem, 

Anna Grad 

WYG International Sp. z o. o. 

 
W załączeniu: 

 program seminarium 

 formularz zgłoszenia udziału w seminarium 

 wniosek o zwrot kosztów podróży 

mailto:anna.grad@wyginternational.pl
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Program seminarium ewaluacyjnego dla nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie 
„Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego 

z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów 

klas IV – VI szkół podstawowych”. 

 

Godzina Temat zajęć 

Dzień pierwszy 

Do 10.00 Przyjazd do ośrodka 
10.00 – 10.30 Powitalna kawa 

10.30 – 10.45 
Powitanie uczestników, omówienie programu i celu seminarium, 
przedstawienie zespołu trenerów 

10.45 – 11.15 

Informacja o aktualnym stanie realizacji projektu „Opracowanie 
i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania 
interdyscyplinarnego IPNI” 

11.15 – 12.00 
Kształcenie nakierowane na rozwiązywanie rzeczywistych zadań 
z życia codziennego poprzez integrację treści z różnych przedmiotów 
nauczania 

12.00 – 12.30 Przerwa na kawę 

12.30 – 14.00 
Wykorzystanie wyposażenia techniczno – dydaktycznego podczas 
realizacji programu IPNI – interfejs Cobra 4 

14.00 – 15.00 Obiad 

15.00 – 16.30 
Realizacja programu IPNI w części przedmiotowej – dyskusja 
wielokrotna, praca w 5 grupach 

16.30 – 17.00 Przerwa na kawę 

17.00 – 18.30 
Realizacja programu IPNI w części przedmiotowej – dyskusja 
wielokrotna, praca w 5 grupach 

18.30 – 19.30 Kolacja integracyjna 

19.30 – 21.00 
Konsultacje indywidualne na temat zastosowania interfejsu Cobra 4 
w realizacji programu IPNI 

Dzień drugi 

8.00 – 9.00 Śniadanie 

9.00 – 10.30 
Realizacja programu IPNI w części interdyscyplinarnej 
(zintegrowanej) – dyskusja wielokrotna, praca w 5 grupach 

10.30 – 11.00 Przerwa na kawę 

11.00 – 12.30 
Realizacja programu IPNI w części interdyscyplinarnej 
(zintegrowanej) – dyskusja wielokrotna, praca w 5 grupach 

12.30 – 13.00 Przerwa na kawę 
13.00 – 14.00 Realizacja programu IPNI – analiza SWOT – praca w grupach 

14.00 – 14.30 
Podsumowanie pracy grup z analizy SWOT, podsumowanie 
seminarium 

14.30 – 15.30 Obiad 
WAŻNE !!! W związku z tematyką zajęć uprzejmie prosimy o przywiezienie na seminarium wszystkich 

laptopów jakie zostały zakupione do szkół w ramach projektu. 


