
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach 
 
Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, 503 734 405, fax: (42) 215-04-31, 

e-mail: podn@podn-pabianice.pl,   www.podn-pabianice.pl  

 

Warunkiem udziału jest potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach poprzez przesłanie 
wypełnionej karty zgłoszenia, fax 42 215 04 31, online  

lub na adres e-mail: podn@podn-pabianice.pl  
do dnia 04 października 2019 roku. 

 

 

 

Warsztat metodyczny nr 2 (forma nr 148b): 

 

„Strategie uczenia się. W poszukiwaniu alternatywy dla metod podawczych”  
Głębokość przetwarzania materiałów a efektywność zapamiętywania na przykładzie lapbooków      

                                                         

Cele szkolenia: 
1. Nauczyć uczniów, jak się uczyć, 

2. Zapoznanie nauczycieli ze strategią pozwalającą przejść od kultury nauczania do kultury uczenia się, 

3. Zapoznanie nauczycieli z metodami bazującymi na personalizacji, 

4. Wyjaśnienie różnicy między indywidualizacją a personalizacją, 

5. Zapoznanie nauczycieli z narzędziami umożliwiającymi przeniesienie odpowiedzialności za proces                                       

uczenia się z nauczyciela na uczniów, 

6. Zrozumienie, w jakie działania uczniowie się angażują, a jakie pozostawiają ich obojętnymi.                                

 

Warsztaty dadzą odpowiedź na pytanie, co może być alternatywą dla wykładów nauczyciela i pracy  

z tradycyjnymi zadaniami z zeszytów ćwiczeń. 

 

Treści szkolenia: 
– Werbalne metody podawcze. Ich zalety i ograniczenia – eksperyment, 

– jak funkcjonuje pamięć? Zapamiętywanie jako produkt uboczny aktywności wykonywanych podczas 

kodowania informacji, 

– od czego zależy, ile uczeń zapamięta z lekcji? 

– poznanie teorii metodycznej związanej z tworzeniem lapbooków, 

– zapoznanie się z przykładowymi lapbookami i omówienie ich struktury, 

– omówienie zalet związanych z przetwarzaniem treści, które mają znaleźć się w lapbookach, 

– czego w lapbookach nie powinno być – reprodukcja (Czym różnią się zadania receptywne i 

reproduktywne od produktywnych), 

– tworzenie własnych lapbooków do różnych przedmiotów, 

– omówienie materiałów zawartych w stworzonych w czasie warsztatów lapbookach. 

 

 

 

 

Prowadzący: 

 

Ola Żylińska  

Absolwentka Wydziału Filologicznego UG w zakresie nauczania języka angielskiego, absolwentka 

Birkbeck College Uniwersytetu Londyńskiego w zakresie komunikacji interkulturowej.  

Wspiera działalność Budzącej się Szkoły, interesuje się nowoczesnymi metodami uczenia się. 
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