
 
Projekt „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UMK” 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Harmonogram zajęć 1 
 

Kurs dokształcający Moduł II „Innowacyjne umiejętności dydaktyczne” 
 

Grupa: doświadczeni pracownicy UMK ze stopniem naukowym doktora hab. i profesora (2 edycja) 
grupa 2 

 
 
Przedmiot: Innowacyjne metody dydaktyczne (30 godzin) 
Prowadzący: podmiot zewnętrzny 
 
Przedmiot: Nowoczesne metody pracy w grupach, metoda odwróconej klasy oraz projektu edukacyjnego (30 godzin) 
Prowadzący: podmiot zewnętrzny 
 
Przedmiot: Metody behawioralne, kognitywne oraz symulacje komputerowe w dydaktyce (30 godzin) 
Prowadzący: prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki 
 
 

DATA GODZINA 
LICZBA GODZIN 

DYDAKTYCZNYCH 
MIEJSCE PRZEDMIOT 

02.07.2018 
(poniedziałek) 

09:00-12:45 4 UCNTN Nauczanie z wykorzystaniem gier 
edukacyjnych 

02.07.2018 
(poniedziałek) 

- 4 e-learning, platforma Moodle Nauczanie z wykorzystaniem gier 
edukacyjnych 

03.07.2018 
(wtorek) 

09:00-14:00 6 WNEiZ Innowacyjne metody dydaktyczne 

04.07.2018 09:00-14:00 6 WNEiZ Innowacyjne metody dydaktyczne 

                                                 
1
 Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Każda zmiana spowoduje aktualizację przedmiotowego harmonogramu. 



DATA GODZINA 
LICZBA GODZIN 

DYDAKTYCZNYCH 
MIEJSCE PRZEDMIOT 

(środa) 

05.07.2018 
(czwartek) 

09:00-14:00 6 WNEiZ Innowacyjne metody dydaktyczne 

06.07.2018 
(piątek) 

09:00-14:00 6 WNEiZ Innowacyjne metody dydaktyczne 

07.07.2018 
(sobota) 

- 6 e-learning, platforma Moodle Innowacyjne metody dydaktyczne 

09.07.2018 
(poniedziałek) 

09:00-12:45 4 UCNTN Nauczanie z wykorzystaniem gier 
edukacyjnych 

09.07.2018 
(poniedziałek) 

- 4 e-learning, platforma Moodle Nauczanie z wykorzystaniem gier 
edukacyjnych 

10.07.2018 
(wtorek) 

09:00-14:00 6 WNEiZ Nowoczesne metody pracy w grupach, 
metoda odwróconej klasy oraz projektu 
edukacyjnego 

11.07.2018 
(środa) 

09:00-14:00 6 WNEiZ Nowoczesne metody pracy w grupach, 
metoda odwróconej klasy oraz projektu 
edukacyjnego 

12.07.2018 
(czwartek) 

09:00-14:00 6 WNEiZ Nowoczesne metody pracy w grupach, 
metoda odwróconej klasy oraz projektu 
edukacyjnego 

13.07.2018 
(piątek) 

09:00-14:00 6 WNEiZ Nowoczesne metody pracy w grupach, 
metoda odwróconej klasy oraz projektu 
edukacyjnego 

14.07.2018 
(sobota) 

- 6 e-learning, platforma Moodle Nowoczesne metody pracy w grupach, 
metoda odwróconej klasy oraz projektu 
edukacyjnego 

16.07.2018 
(poniedziałek) 

09:00-12:45 4 UCNTN Nauczanie z wykorzystaniem gier 
edukacyjnych 

16.07.2018 
(poniedziałek) 

- 4 e-learning, platforma Moodle Nauczanie z wykorzystaniem gier 
edukacyjnych 

17.07.2018 09:00-12:45 4 UCNTN Nauczanie z wykorzystaniem gier 



DATA GODZINA 
LICZBA GODZIN 

DYDAKTYCZNYCH 
MIEJSCE PRZEDMIOT 

(wtorek) edukacyjnych 

17.07.2018 
(wtorek) 

- 2 e-learning, platforma Moodle Nauczanie z wykorzystaniem gier 
edukacyjnych 

RAZEM 90 

 
 

Grupa: doświadczeni pracownicy UMK ze stopniem naukowym doktora hab. i profesora (2 edycja) 
grupa 3 

 
 
Przedmiot: Innowacyjne metody dydaktyczne (30 godzin) 
Prowadzący: podmiot zewnętrzny 
 
Przedmiot: Nowoczesne metody pracy w grupach, metoda odwróconej klasy oraz projektu edukacyjnego (30 godzin) 
Prowadzący: podmiot zewnętrzny 
 
Przedmiot: Metody behawioralne, kognitywne oraz symulacje komputerowe w dydaktyce (30 godzin) 
Prowadzący: prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki 
 
 

DATA GODZINA 
LICZBA GODZIN 

DYDAKTYCZNYCH 
MIEJSCE PRZEDMIOT 

03.09.2018 
(poniedziałek) 

09:00-12:45 4 UCNTN Metody behawioralne, kognitywne oraz 
symulacje komputerowe w dydaktyce 

03.09.2018 
(poniedziałek) 

- 4 e-learning, platforma Moodle Metody behawioralne, kognitywne oraz 
symulacje komputerowe w dydaktyce 

10.09.2018 
(poniedziałek) 

09:00-12:45 4 UCNTN Metody behawioralne, kognitywne oraz 
symulacje komputerowe w dydaktyce 

10.09.2018 
(poniedziałek) 

- 4 e-learning, platforma Moodle Metody behawioralne, kognitywne oraz 
symulacje komputerowe w dydaktyce 



DATA GODZINA 
LICZBA GODZIN 

DYDAKTYCZNYCH 
MIEJSCE PRZEDMIOT 

11.09.2018 
(wtorek) 

09:00-14:00 6 WNEiZ Innowacyjne metody dydaktyczne 

12.09.2018 
(środa) 

09:00-14:00 6 WNEiZ Innowacyjne metody dydaktyczne 

13.09.2018 
(czwartek) 

09:00-14:00 6 WNEiZ Innowacyjne metody dydaktyczne 

14.09.2018 
(piątek) 

09:00-14:00 6 WNEiZ Innowacyjne metody dydaktyczne 

15.09.2018 
(sobota) 

- 6 e-learning, platforma Moodle Innowacyjne metody dydaktyczne 

17.09.2018 
(poniedziałek) 

09:00-12:45 4 UCNTN Metody behawioralne, kognitywne oraz 
symulacje komputerowe w dydaktyce 

17.09.2018 
(poniedziałek) 

- 4 e-learning, platforma Moodle Metody behawioralne, kognitywne oraz 
symulacje komputerowe w dydaktyce 

18.09.2018 
(wtorek) 

09:00-14:00 6 WNEiZ Nowoczesne metody pracy w grupach, 
metoda odwróconej klasy oraz projektu 
edukacyjnego 

19.09.2018 
(środa) 

09:00-14:00 6 WNEiZ Nowoczesne metody pracy w grupach, 
metoda odwróconej klasy oraz projektu 
edukacyjnego 

20.09.2018 
(czwartek) 

09:00-14:00 6 WNEiZ Nowoczesne metody pracy w grupach, 
metoda odwróconej klasy oraz projektu 
edukacyjnego 

21.09.2018 
(piątek) 

09:00-14:00 6 WNEiZ Nowoczesne metody pracy w grupach, 
metoda odwróconej klasy oraz projektu 
edukacyjnego 

22.09.2018 
(sobota) 

- 6 e-learning, platforma Moodle Nowoczesne metody pracy w grupach, 
metoda odwróconej klasy oraz projektu 
edukacyjnego 

24.09.2018 
(poniedziałek) 

09:00-12:45 4 UCNTN Metody behawioralne, kognitywne oraz 
symulacje komputerowe w dydaktyce 



DATA GODZINA 
LICZBA GODZIN 

DYDAKTYCZNYCH 
MIEJSCE PRZEDMIOT 

24.09.2018 
(poniedziałek) 

- 2 e-learning, platforma Moodle Metody behawioralne, kognitywne oraz 
symulacje komputerowe w dydaktyce 

RAZEM 90 

 
 
 
 


