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PAŃSTWO DYREKTORZY
SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
POWIATU LUBAŃSKIEGO

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu ma przyjemność zaprosić
Państwa, nauczycieli oraz przedstawicieli Rady Rodziców na powiatową konferencję
pt: „EDUball - nowoczesne trendy we wspieraniu procesu uczenia się”.
"Eduball" - to nazwa nowatorskiej metody nauczania w klasach I-III szkół podstawowych
i rocznych oddziałach przygotowania przedszkolnego. Łączy ona naukę podstaw matematyki, języka
polskiego i obsługi komputera z zabawą ruchową, podczas której używane są kolorowe piłki.
EDUBALLE TO PIŁKI, KTÓRĘ BAWIĄC UCZĄ! Umieszczenie na piłkach liter, cyfr oraz znaków
pozwala na ich wszechstronne wykorzystanie w różnych obszarach nauki. Dzieci uczestniczące
w zajęciach ruchowych z EDUballami poznają kolory, litery, cyfry, znaki matematyczne
i interpunkcyjne oraz mnóstwo zasad związanych z treściami edukacji językowej i matematycznej
oraz rozwijają zdolności motoryczne i doskonalą umiejętności ruchowe m.in. podania i chwyty piłki,
kozłowanie i rzuty, odbicia i przyjęcia oraz uderzenia do bramki i wiele innych.
Wykorzystanie piłek edukacyjnych EDUball w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej nie tylko
wzbogaca proces dydaktyczno-wychowawczy, ale znacznie go uatrakcyjnia. Zajęcia ruchowe
przebiegają w atmosferze radości i współpracy, a co najważniejsze dzieci BAWIĄC – UCZĄ SIĘ.
Prowadzący: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Termin konferencji: 30 listopada 2016 r. godz. 12:00-14:30
Program konferencji:
12.oo – 12.45 – prezentacja EDUballi przez pracowników naukowo – dydaktycznych
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;
12.50 – 13.35 – warsztaty: Lekcja z udziałem uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Lubaniu z wykorzystaniem EDUballi;
13.40 – 14.30 – warsztaty dla nauczycieli szkół i placówek powiatu lubańskiego.
Miejsce konferencji: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Lubaniu, ul Różana 2.
Udział w konferencji

dla dyrektorów, nauczycieli i przedstawicieli Rad Rodziców

z Powiatu oraz Gminy objętej porozumieniem jest nieodpłatny.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o dokonanie zgłoszenia
telefonicznie na nr 756455340 w terminie do 25 listopada br.

