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Barbara Sikora
Konspekt zajęć z „Profesjonalny Trener”
1. Temat: Powrót do przeszłości.
2. czas trwania –15 minut
3. Cele szczegółowe

Wiedza:
•

uczestnik poznaje zabytki znajdujące się w Tokarni,

•

uczestnik poznaje krótką historię zaprezentowanych zabytków.

Umiejętności:
•

uczestnik potrafi rozpoznać zabytki znajdujące się w Tokarni,

•

uczestnik potrafi zidentyfikować cechy charakterystyczne zabytków.

Postawy:
•

uczestnik uświadomi sobie znaczenie możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy i
umiejętności w procesie wychowawczym.

metody: miniwykład, prezentacja, praca w grupach, puzzle.
środki : np. rzutnik multimedialny, komputer, pocięte zdjęcia.
PRZEBIEG
1. Powitanie uczestników szkolenia, przedstawienie się prowadzącego.
Przedstawienie tematyki i celów szkolenia.

czas

UWAGI

2 min Slajd tytułowy
+ slajd z celem

Cel: Przybliżenie tematyki problematyki wykorzystania dziedzictwa
kulturowego w procesie wychowawczym.
2. Ćwiczenie – praca w grupach
8 min Puzzle
• podział grupy na 3 podgrupy zgodnie z fragmentem wylosowanego
puzzla ze zdjęciem.
• uczestnicy w 3 grupach identyfikują zabytek, który złożyli z
slajdy
fragmentów puzzli oraz
dzielą się informacjami na temat tego
zabytku.
• refleksja po ćwiczeniu – prezentacja informacji na forum +
uzupełnienie przez trenera
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•

miniwykładem.
miniwykład – dodatkowe zabytki muzeum w Tokarni

3. Dyskusja:
4 min
Jak możecie wykorzystać tę tematykę powrotu do przeszłości w wychowaniu
dzieci i młodzieży.
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