Szanowni Państwo,
Dziękujemy, że byliście z nami podczas pierwszej edycji
projektu „Kreatywna Pedagogika”. Ogółem wzięło w niej
udział

około

80

gdańskich

placówek

–

od

przedszkoli

po

licea

i technika. Rozdaliśmy pierwsze certyfikaty nauczycielom, którzy z entuzjazmem zaangażowali
się we wspólne działania. Wielu z nich chce realizować wraz z nami główne cele KREATYWNEJ
PEDAGOGIKI: są gotowi i otwarci na twórcze poszukiwania, pragną wciąż doskonalić swój
warsztat pracy, relacje nauczyciel-uczeń-rodzic, a także dostrzegają potrzebę osobistego
rozwoju. Wiemy dobrze, że nauczanie w szkole XXI wieku to nie tylko zadanie, to styl życia.
Zapraszamy wszystkich nauczycieli z Państwa placówki – tych, którzy już do nas dołączyli i tych,
którzy jeszcze z nami nie pracowali - do grup przedmiotowych i problemowych. Nowy sezon
zaczynamy DNIEM KREATYWNEJ PEDAGOGIKI już 5 października o godzinie 10.00
w Europejskim Centrum Solidarności. Zapraszamy wszystkich Państwa dyrektorów wraz
z nauczycielami według zasady: jeden dyrektor + jeden nauczyciel z Państwa placówki (jeśli
będzie więcej chętnych nauczycieli, gościnne przestrzenie ECS-u wszystkich przyjmą).
Zajęcia

w

grupach

tematycznych/problemowych

rozpoczynamy

w

pierwszym

i drugim tygodniu października.
Oto nasza obecna oferta:
-

grupa

przedmiotowa

nauczycieli

języka

polskiego

szkół

podstawowych

i gimnazjum
- grupa przedmiotowa nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych
- grupa przedmiotowa nauczycieli języka polskiego: jak uczyć, by chętnie czytały,
jak uczyć by dobrze pisały (nowość! priorytet MEN w roku szkolnym 2015/2016)
- grupa przedmiotowa nauczycieli matematyki
- grupa przedmiotowa nauczycieli języków obcych
- grupa przedmiotowa nauczycieli historii
- grupa przedmiotowa nauczycieli wychowania fizycznego
- grupa wspierająca edukację obywatelską i regionalną (nowość! Budowanie tożsamości
gdańskości)
- grupa nauczycieli wychowawców
- grupa przedmiotowa dla nauczycieli przyrodników i matematyków
- grupa dla nauczycieli zainteresowanych gamifikacją
- grupa nauczycieli zainteresowanych edukacją filmową
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- grupa metodyczna: jak uczyć przy pomocy Internetu i nowych mediów
- grupa metodyczna: aktywizujące metody nauczania
- grupa nauczycieli „Liga robotyki”
- grupa nauczycieli świetlic szkolnych
- grupa wychowawców w domach dziecka i świetlicach środowiskowych
- grupa problemowa dla nauczycieli wspomagających i tych, którzy pracują
z dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie
- grupa problemowa dla nauczycieli pracujących z dziećmi z ADHD
- grupa problemowa dla bibliotekarzy szkolnych
- grupa nauczycieli przedszkolnych
- grupa nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
- grupa problemowa dla dyrektorów szkół
Spotkania będą odbywać się w kameralnym gronie, w siedzibie Europejskiego Centrum
Solidarności, Starterze, Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej i gdańskich szkołach raz
w miesiącu. Nasi liderzy skontaktują się z Państwem, aby promować projekt KREATYWNA
PEDAGOGIKA

w

Waszych

placówkach.

adresem:kreatywnapedagogika@gmail.com.

Już

dzisiaj

zachęcamy

Na

stronie

internetowej

do

zapisów

Miasta

pod

Gdańska

w zakładce „Kreatywna Pedagogika” (www.gdansk.pl/kreatywna_pedagogika) i na naszym
Facebooku:

(facebook.pl/kreatywnapedagogika2014)

będą

pojawiać

się

ulotki

reklamowe grup nauczycielskich. Prosimy o śledzenie strony, ponieważ na Państwa życzenie
możemy zorganizować nowe grupy przedmiotowe bądź problemowe, które według nauczycieli
i dyrektorów gdańskich placówek są jeszcze potrzebne.
Uważamy, że rozwój społeczny opiera się zawsze na rozwoju osobistym jednostki.
Dlatego zaczynamy od szkoły, która może uczyć, jak żyć twórczo i pięknie. Zadaniem
KREATYWNEJ PEDAGOGIKI jest oddolna i dobrowolna odnowa współczesnej gdańskiej szkoły.
Pragniemy uczyć się nawzajem, korzystając z wiedzy doświadczonych ekspertów i mądrych
praktyków, jak uczyć lepiej i skuteczniej.
Prosimy o przekazanie informacji nauczycielom.

Z–ca PMG ds. Polityki Społecznej

z Zespołem Kreatywnej Pedagogiki

2

Adres:
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
tel. sekretariat: +48 58 323 67 27
Osoby do kontaktu:
Koordynator Kreatywnej Pedagogiki:
Agnieszka Tomasik: +48 572 123 721
e-mail: kreatywnapedagogika@gmail.com
strona: http://www.gdansk.pl/kreatywna_pedagogika
Fb: kreatywnapedagogika2014

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk;
tel.: 58 323 63 07, fax: 58 323 63 83,
www.gdansk.pl

ISO 9001:2008

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk;
tel.: 58 323 63 07, fax: 58 323 63 83,
www.gdansk.pl

ISO 9001:2008

