Metoda PROTI - innowacja w
nauczaniu języka angielskiego dzieci
3-8 lat
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/01/29/15262/127292

Cena netto

899,00 zł

Cena brutto

1 105,77 zł

Cena netto za godzinę

149,83 zł

Cena brutto za
godzinę

184,30

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

6

Termin rozpoczęcia
usługi

2018-04-28

Termin zakończenia
usługi

2018-04-28

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-01-29

Termin zakończenia
rekrutacji

2018-04-14

Maksymalna liczba uczestników

20

Kategoria główna KU

Inne

Kategorie dodatkowe KU

Języki

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Fundacja FORTIS

Osoba do
kontaktu

Małgorzata Kuczmik

E-mail

malgorzata.kuczmik@fundacjafortis.pl

Telefon

881 229 811

Cel usługi
Cel edukacyjny
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy - uczestnik pogłębia i uporządkowuje swoją wiedzę w zakresie
specyfiki pracy z dziećmi w wieku 3-8 lat. Uzupełnia wiedzę o znajomość innowacyjnej Metody Proti.
Poznaje wiele zabaw zarówno statycznych, jak i dynamicznych pozwalających dzieciom na lepsze
przyswajanie i zrozumienie języka angielskiego. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności uczestnik nabywa praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z pomocy dydaktycznych z serii
Proti, w tym platformy e-learningowej eProti, dając tym samym dzieciom mocny fundament do dalszej
nauki języka angielskiego w kolejnych latach edukacji. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji
społecznych – uczestnik potrafi skutecznie przećwiczyć (na praktycznych warsztatach) metody i
formy pracy zarówno z małą, jak i z dużą grupą dzieci. Potrafi reagować w sytuacjach trudnych, np.
podczas problemów z utrzymaniem dyscypliny na zajęciach, gdy w grupie jest dziecko ze
stwierdzonym ADHD.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1/ Budzenie kreatywności uczestników - ćwiczenia
2/ Omówienie Metody Proti - wprowadzenie
3/ Krótka prezencja pomocy dydaktycznych z serii PROTI, możliwości ich wykorzystania podczas zajęć:

Proti Mini/Proti 1/Proti 2

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik po ukończonym szkoleniu nabędzie umiejętności z zakresu nauczania języka angielskiego
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Dzięki autorskiej metodzie PROTI opiekun/opiekunka jest przygotowany do pracy w przedszkolach
prowadzących naukę j. angielskiego.
Szkolenia organizowane jest dla opiekunów/ opiekunek przedszkolnych, ale adresatami mogą być
również osoby, które chciałyby usystematyzować wiedzę i planują podjąć zatrudnienie w tym zawodzie
lub opiekować się dziećmi w wieku przedszkolnym.

Grupa docelowa
Absolwenci Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Absolwenci Filologii Angielskiej
Nauczyciele, którzy chcą prowadzić zajęcia j.angielskiego z dziećmi w wieku przedszkolnym
Opiekunki dziecięce

Opis warunków uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zebranie się minimalnej grupy 6 osób. W przypadku, gdy
grupa się nie zbierze, wyznaczony zostanie nowy termin szkolenia.

Materiały dydaktyczne
Podczas szkolenia uczestnicy pracują z pomocami dydaktycznymi z serii Proti.
Istnieje możliowść zakupu całego pakietu na miejscu, koszt to 150 zł ( 3 x książka, 3 x płyta, dostęp do
platformy e-learningowej, program nauczania (zatwierdzony przez MEN), zestaw Flash cards (PDF)
oraz poradnik nauczyciela).

Informacje dodatkowe
Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, materiały szkoleniowe, certyﬁkat ukończenia
kursu, catering.

Harmonogram

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Przywitanie Uczestników

2018-0616

09:00

09:05

0:05

2

Budzenie kreatywności uczestników

2018-0616

09:05

09:20

0:15

3

Omówienie Metody Proti –
wprowadzenie

2018-0616

09:20

09:35

0:15

4

Prezencja pomocy dydaktycznych z serii
PROTI i możliwości ich wykorzystania
podczas zajęć

2018-0616

09:35

09:55

0:20

5

Prezentacja platformy e-learningowej
ePROTI

2018-0616

09:55

10:55

1:00

6

Powtórzenie

2018-0616

10:55

11:20

0:25

7

Omówienie znaczenia naprzemienności
zabaw statycznych i dynamicznych

2018-0616

11:20

11:45

0:25

8

Jak uczymy piosenek, wierszyków –
omówienie , trening

2018-0616

11:45

12:00

0:15

9

Przerwa

2018-0616

12:00

12:15

0:15

10

Pytania ze strony uczestników
warsztatów

2018-0616

12:15

12:40

0:25

11

Przygotowanie / podanie przykładu
zabawy z uwzględnieniem
wykorzystania platformy eProti

2018-0616

12:40

14:10

1:30

12

Przerwa

2018-0616

14:10

14:20

0:10

13

Inne przykłady wykorzystania Metody
PROTI, Przygotowanie własnego zajęcia
na zadany temat – krótkie prezentacje
uczestników

2018-0616

14:20

14:50

0:30

14

Podsumowanie. Zakończenie szkolenia

2018-0616

17:50

18:00

0:10

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko

Lidia Wrona

Obszar specjalizacji

Prowadząca szkolenie Lidia Wrona jest
absolwentką WSP TWP w Warszawie, Wydział
Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach,
specjalność wczesnoszkolna edukacja
zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i
logopedią. Jest współautorką METODY PROTI,
programu nauczania języka angielskiego dzieci w
wieku 2,5-6 lat pt. " Zabawa słówkami Metodą
Proti " oraz pomocy dydaktycznych z serii PROTI (
książek i płyt na 3 poziomach zaawansowania,
platformy e-learningowej, poradnika dla
nauczycieli, poradnika dla Rodziców).

Doświadczenie zawodowe

Od 15 lat przekazuje swoją wiedzę i umiejętności
nauczycielom pracującym z małymi dziećmi, w
tym 5 lat pracy jako lektor języka angielskiego
dzieci w wieku przedszkolnym, stworzenie
własnej Metody ( PROTI) oraz pomocy
dydaktycznych dla dzieci oraz nauczycieli.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, średnio
rocznie przekazuje swoją wiedzę i umiejętności
kilkunastu nauczycielom.

Wykształcenie

wyższe magisterskie

Lokalizacja usługi
Adres:
Tadeusza Kościuszki 205
40-525 Katowice, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Wi-ﬁ,Inne,
Interaktywna
tablica z
projektorem multimedialnym
EPSON,
EB-143Wi,
nagłośnieniem,
kamerami,
zestawem do
streamingu.
Własny
monitorowany
parking. W
przypadku większej liczby uczestników
szkolenie może być przeprowadzone w
innej lokalizacji: 40-555 Katowice, ul. Rolna
43B.

