Doskonalenie/wsparcie dla przedstawicieli szkół aplikujących w roku szkolnym 2021/2022
o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA (XIII edycja)
WCIES, luty/marzec 2022 r.
Celem szkoleń jest przygotowanie do opracowania szkolnych programów wspierania uzdolnionych
(spwu).
Zaproponowane formy to:


„Szkolny program wspierania uzdolnionych”, kurs doskonalący

- trzydniowe, 20 godz. szkolenie, dostarczające podstawowych informacji nt. pracy z uczniem
zdolnym oraz przygotowujące do opracowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych.
Celem kursu jest zwiększenie wiedzy na temat zasad ubiegania się o Certyfikat Prezydenta m.st.
WARS i SAWA; nabycie wiedzy na temat minimalnej zawartości Szkolnego Programu Wspierania
Uzdolnionych; nabycie umiejętności formułowania najważniejszych elementów Szkolnego Programu
Wspierania Uzdolnionych.
Harmonogram szkolenia:
Spotkanie 1: 18 lutego 2022 r. (piątek godz. 9.00 – 15.30);
Spotkanie 2: 1 marca 2022 r. (wtorek, godz. 9.00 – 15.30);
Spotkanie 3: 9 marca 2022 r. (środa, godz. 15.00 – 18.00).
Poruszane zagadnienia: idea Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych; sylwetka ucznia
zdolnego; formy pracy z uczniem zdolnym; współpraca szkoły z różnymi podmiotami działającymi na
rzecz uczniów zdolnych; projekt a program; cechy programu; oczekiwania wobec szkolnego programu
wspierania uzdolnionych; oczekiwania wobec szkoły uczestniczącej w programie; ramowy układ
informacji w programie WARS i SAWA.
Warunkiem uzyskania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu jest udział w całości
planowanych zajęć.
Zgłoszenia w systemie rejestracji na szkolenia WCIES przyjmowane od 17 stycznia 2022 r. *



„Szkolny program wspierania uzdolnionych”, konsultacje grupowe

- 4 godz. konsultacje, 29 marca 2022 r., w godz. 15.00 – 18.00, służące wymianie doświadczeń,
analizie i weryfikacji poszczególnych elementów szkolnego programu wspierania uzdolnionych.
Celem konsultacji jest analiza i praca wokół problemów powstałych w trakcie opracowywania
szkolnych programów wspierania uzdolnionych w ramach XIII edycji programu WARS i SAWA.
Zgłoszenia w systemie rejestracji na szkolenia WCIES przyjmowane od 15 marca 2022 r. *
*
Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są w oparciu o wypełnienie formularza online na stronie
internetowej WCIES, w elektronicznym systemie zapisów: www.wcies.edu.pl (zakładka: Zapisy na
szkolenia  Szkolenia w zakresie wspomagania rozwoju ucznia zdolnego).
Udział w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji. Informacje te przekazane
zostaną drogą e-mailową przed rozpoczęciem zajęć.

Zapraszamy również do korzystania z innych szkoleń oferty dedykowanej nauczycielom warszawskiej
sieci szkół wspierających uzdolnionych. Informacje o zajęciach znajdziecie Państwo na stronie WCIES www.wcies.edu.pl
- w zakładce WSPIERANIE UZDOLNIONYCH
oraz
- w elektronicznym systemie zapisów w obszarze - szkolenia w zakresie wspomagania rozwoju ucznia
zdolnego.

ZAPRASZAMY !!!
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