Program Szkoła Ucząca Się od 2000 roku prowadzą:

Koszt udziału w X edycji N@I (2018/2019)

Nauczycielska
Akademia
Internetowa (N@I)
prowadzi kursy e-learningowe dotyczące
praktycznych problemów nauczania.
Każdego roku bierze w nich udział
ok. 1500 nauczycieli różnych przedmiotów,
wszystkich typów i poziomów szkół.

		 Zgłoszenie szkoły
		Dzięki dofinansowaniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności koszt udziału 4 nauczycieli ze szkoły w rocznych
kursach internetowych wynosi 1200 zł.
(dla szkół uczestniczących w ostatnich dwóch latach
w innym działaniu programu SUS* koszt to 1000 zł).
		Opłata za każdego następnego nauczyciela ze szkoły
skierowanego na kurs wynosi 250 zł.
		 Zgłoszenie uczestnika indywidualnego
		Koszt udziału w rocznym kursie przy zgłoszeniu
indywidualnego nauczyciela to 400 zł.
Więcej informacji o programie Nauczycielska Akademia Internetowa, opisy kursów
internetowych oraz formularze zgłoszeniowe na stronie www.sus.ceo.org.pl/nai

Zapraszamy do Nauczycielskiej Akademii Internetowej!
* inne działania SUS to: Warsztaty dla Rad Pedagogicznych, Studia Podyplomowe
Liderów Oświaty, Nauczycielska Akademia Internetowa, Całościowy Rozwój Szkoły
– etap I (dawniej OKSUS), Całościowy Rozwój Szkoły – etap II (RUN), Klub SUS.

sus.ceo.org.pl/nai

Informacje:
sus.ceo.org.pl/nai
nai@nai.edu.pl
tel. 22 622 00 89 wew. 212

ZAPRASZAMY DO NAUCZYCIELSKIEJ
AKADEMII INTERNETOWEJ
– NAJWIĘKSZEGO TEGO
RODZAJU PRZEDSIĘWZIĘCIA
EDUKACYJNEGO W POLSCE.
Informacje praktyczne
N@I oferuje 7 rocznych kursów internetowych na różne tematy.
W kursach może wziąć udział szkoła (kierując na kursy minimum
4 nauczycieli) lub nauczyciele zgłaszający się indywidualnie.
Po ukończeniu całego programu szkoła otrzymuje dyplom
ukończenia Nauczycielskiej Akademii Internetowej, zaś jej
uczestnicy zaświadczenia o ukończeniu kursu N@I.

Jak zgłosić szkołę do programu N@I?
Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe znajdują
się na stronie internetowej: www.sus.ceo.org.pl/nai

KURSY NAUCZYCIELSKIEJ
AKADEMII INTERNETOWEJ
1. Ocenianie Kształtujące - poziom podstawowy
2. Ocenianie Kształtujące – poziom podstawowy dla nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej
3. Ocenianie Kształtujące – poziom zaawansowany
4. Dobra lekcja z ocenianiem kształtującym – poziom zaawansowany
5. Jak motywować uczniów do nauki?
6. Metoda projektu w pracy z uczniami
7. Aktywny samorząd uczniowski – dla opiekunów

Charakterystyka kursów
Praktyczny charakter – uczestnik poznaje metody i techniki
nauczania i oceniania, na bieżąco wypróbowując je w pracy
z uczniami,
Każdy z uczestników pozostaje pod indywidualną opieką
mentora, który komentuje jego sprawozdania, odpowiada na
pytania, służy radą i doświadczeniem,
Kursanci na bieżąco dzielą się opiniami i doświadczeniami
z innymi uczestnikami i inspirują się wzajemnie,
Kursy prowadzone są na specjalnie przygotowanej platformie
internetowej, łatwej w obsłudze i przyjaznej dla użytkowników.
Żeby uczestniczyć w kursie, wystarczy mieć – w domu lub
w szkole – dostęp do internetu.

Wygodny, atrakcyjny sposób uczenia się i doskonalenia zawodowego. Nie musisz nigdzie jechać, by zdobyć
wiedzę oraz wymienić doświadczenia z innymi nauczycielami. Ten kurs to nie teoria, która odbiega od
naszej rzeczywistości, ale same przydatne metody,
które naprawdę motywują, a co więcej, dają wymierne efekty w nauczaniu.
Agnieszka Larweczka
nauczycielka języka angielskiego
w Zespole Szkół nr 3 w Kościanie

