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PEWNIAK w nauczaniu. Szkolenia dla nauczycieli maluchów
AK

Jak dowiedzieć się, w jaki sposób najskuteczniej uczyć najmłodsze dzieci? Jak kształcić w nich
umiejętności koncentracji i jak przygotowywać je do dalszej edukacji? Można skorzystać
z programu PEWNIAK. To skrót od Pozytywnej Energii w Nauczaniu i Aktywnym Kształceniu.
W Częstochowie trwa nabór na szkolenia w ramach PEWNIAKa, opracowanego przez
nauczyciela konsultanta Małgorzatę Spendel. Propozycja skierowna jest do nauczycieli.
PEWNIAK realizowany jest w związku z nową podstawa programową i planami rozpoczęcia nauki w szkole
już przez dzieci 6-letnie.
- Podstawa jest już w szkołach realizowana, ale z różnym skutkiem. W głowach wielu nauczycieli nadal
funkcjonują niewłaściwe przyzwyczajenia - mówi Małgorzata Zielińska, koordynatorka projektu.
Głównym błędem edukacji wczesnoszkolnej jest stosowanie podręczników do nauki wśród dzieci w wieku
od 3 do 5 lat, uczenie najmłodszych dzieci "pod testy", wtłaczanie im do głów zbyt dużej ilości
nieprzystosowanych do wieku treści. A w kształceniu dzieci najmłodszych nie tyle o naukę treści chodzi, co
o wypracowanie umiejętności, pokazanie im, jak mogą się np. koncentrować.
W trakcie kilkudziesięciogodzinnych warsztatów trenerzy omawiać będą z nauczycielami kolejne etapy
rozwoju dziecka, pokażą, jak należy prawidłowo diagnozować możliwości podopiecznych, jakie metody
pracy z uczniami stosować, by mieli jak najmniej kłopotów w nauce.
Program został opracowany już kilka lat temu. W Częstochowie przeprowadzono wówczas cykl szkoleń. Zainteresowanie było ogromne i stało się motywacją do podjęcia starań o pozyskanie środków unijnych na
realizację szkoleń w szerszym zakresie - mówi Małgorzata Zielińska. - Teraz się to udało. Szacujemy, że
przeszkolimy około 2500 nauczycieli, z Częstochowy mamy w tej chwili 15 zgłoszeń.
Szkolenia są bezpłatne. Zainteresowani nauczyciele mogą zgłaszać swoje kandydatury. Na stronie
www.pewniak.metis.pl znajdują się szczegółowe informacje o programie i dokumenty rekrutacyjne.
Proram finansowany jest m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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