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POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CZASIE I PO PANDEMII

Jak funkcjonować w sytuacji przeciążenia edukacją zdalną - perspektywa
psychologiczna, wsparcie nauczycieli w pokonywaniu negatywnych skutków pandemii.
Jak rozwijać odporność psychiczną u uczniów.
Działania nauczyciela wspierające uczniów w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych.
Lockdown oczami ucznia zdolnego i nieradzącego sobie - aspekt psychopedagogiczny.
Dziecko z grupy ryzyka zaburzeń rozwojowych w trakcie i po pandemii - wsparcie
uczniów z wysoką wrażliwością.
Klasa w trakcie i po pandemii – budowanie relacji pomiędzy uczniami od nowa.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 2.0 - w czasie szkolnego lockdownu 
i w nowej rzeczywistości pocovidowej.
Psychologia dla niepsychologów - pomysły na lekcję wychowawczą.
Zjawisko agresji i prześladowania wśród dzieci - jak rozpoznać bullying i pomóc
uczniowi “skontaktować się” z nauczycielem.
Tolerancja, działania antydyskryminacyjne przeciwko hejtowi.
Jak sklonować nauczyciela? Pomysły na (współ)pracę z klasą o zróżnicowanym
poziomie wiedzy i umiejętności po okresie izolacji.
 
BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

Bezpieczny internet – przeciwdziałanie zjawisku cyberprzestępczości.
Nadużywanie mediów elektronicznych wśród uczniów - czy technodetoks 
dla Pokolenia “always on” jest możliwy i zasadny?

LISTA TEMATÓW SZKOLEŃ DLA SZKÓŁ
ODN Edukacja Interaktywna
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NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Jak się rozdwoić, ale nie rozstroić? - nauczyciel hybrydowy (pomysły na zajęcia
hybrydowe w trakcie pandemii).
Metoda odwróconej klasy sposobem na edukację naszych czasów.
MS Teams w szkole – wykorzystanie platformy w nauczaniu zdalnym 
i stacjonarnym.
Google Classroom: jak wykorzystać platformę G-Suite dla szkół, zabezpieczyć dane 
i wdrożyć system na lata.
Projektowanie ćwiczeń interaktywnych dla uczniów: na telefony, komputery, 
do edukacji zdalnej i stacjonarnej.
Aktywna lekcja z TIK: angażowanie uczniów i sprawdzanie wiedzy wybranymi
narzędziami (formularze Google, Nearpod, Voki, Wizer.me, Testportal, WheelOfNames,
Mentimeter, WordWall, Jamboard).
Tworzenie filmów edukacyjnych przez nauczycieli za pomocą komputera - 
do nauczania zdalnego i stacjonarnego.
“Szkoła filmowa” - tworzenie wideo z przedstawień i projektów uczniów, film jako
narzędzie dydaktyczne.
Wykorzystanie tabletu graficznego na zajęciach zdalnych i stacjonarnych.
Humanista z telefonem w dłoni – technologia, wirtualna rzeczywistość i eksperymenty
w nauczaniu przedmiotów humanistycznych.
Laboratorium w telefonie – technologia, wirtualna rzeczywistość i eksperymenty 
w nauczaniu przedmiotów ścisłych.
CANVA: tworzenie materiałów graficznych przez nie-grafików, czyli prezentacje,
ogłoszenia i inne przydatne wdzianka cyfrowe dla nauczyciela.
Powerpoint wiecznie żywy - jak wykorzystać go w nauczaniu online i offline.
Zdalna lekcja z e-podręcznikami: pełnia możliwości!
Tworzenie wirtualnej wystawy i rozszerzona rzeczywistość w szkole.
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w szkole i codziennej pracy nauczycieli.
WebQuest jako sposób na zaangażowanie uczniów podczas edukacji zdalnej 
(i nie tylko).
Escape room, czyli cyfrowy pokój zagadek w Genial.ly.
Tworzenie zagadek interaktywnych w Genial.ly.
Komunikator Zoom i kody Plickers: pomysły na lekcję zdalną.
Wykorzystanie tablicy i monitora interaktywnego w szkole – praktyczny warsztat.
Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu metodą eksperymentu.
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RELACJE, METODY PRACY

Kompetencje kluczowe w szkole.
Ocenianie w czasie nauki zdalnej. 
Obowiązkowość pracownicza w zawodzie nauczyciela, czyli jak dobrze wywiązywać się
ze swojej pracy online i offline.
Organizacja pracy własnej ucznia i nauczyciela - jak zwiększyć skuteczność,
efektywność i zyskać czas wolny?
Trening koncentracji - ćwiczenia i zabawy dla nieuważnych.
Trening kreatywnego myślenia w oparciu o zabawy literackie.
Myślenie wizualne jako metoda motywowania oraz rozwijania kompetencji uczenia się.
Klasa pełna Zuchów – jak twórczo korzystać z metody harcerskiej w nauczaniu
wczesnoszkolnym, integrować i budować w klasie inicjatywę.
Zuchy się bawią - metoda harcerska inspiracją do organizowania twórczych zajęć 
w klasach 1-3.
Klasowa drużyna - jak korzystać z metody harcerskiej w integrowaniu uczniów klas 4-8.
Harcerstwo to gra - metoda harcerska inspiracją do tworzenia angażujących form
edukacyjnych w klasach 4-8.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Kodowanie przez zabawę offline, czyli maty edukacyjne, fiszki i kubeczki. 
Programowanie z wykorzystaniem wybranych robotów i aplikacji.
Materiały edukacyjne online i prawo autorskie na lekcji + FLIPBOOK.
Świat wokół nas – eksperymenty i doświadczenia dla dzieci w praktyce, organizacja 
i bhp (poziom I).
Magiczne zjawiska – eksperymenty i doświadczenia w klasach 1-3 dla wtajemniczonych
(poziom II).
Zabawy z dźwiękiem, ruchem i rytmem. Jak zadbać o głos dziecka, aby prawidłowo się
rozwijał? 
Wybrane elementy metody Carla Orffa. Śpiew jest dobry na wszystko.
Wspieranie rozwoju ręki oraz umiejętności motorycznych poprzez aktywność plastyczną
i elementy integracji sensorycznej według programu „Moje rączki mają moc”.
Jak zastosować arteterapię w pracy nad emocjami ucznia: elementy muzykoterapii,
plastykoterapii i bajkoterapii.
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SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

Diagnoza pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu w szkole - terapia i edukacja oczami
praktyka.
Trudne zachowania dzieci ze spektrum autyzmu: jak zapobiegać i dobrze reagować.
Uczeń zdrowy i z niepełnosprawnościami razem, czyli dobra organizacja szkoły 
i klasy szansą na optymalny rozwój obojga dzieci.
Techniki behawioralne w pracy z uczniem i przedszkolakiem z trudnościami.
Rozwój psychoseksualny dzieci z niepełnosprawnością.

 

Organizatorem szkoleń jest 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Edukacja Interaktywna, posiadający 

Akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty 
(nr decyzji NP-III.5470.3.2020. KL.)

i wszystkie niezbędne uprawnienia w zakresie prowadzenia szkoleń 
dla nauczycieli.

 

Nasze szkolenia można finansować ze środków publicznych zgodnie z
Rozporządzeniem MEN w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego

nauczycieli. 

www.edukacjainteraktywna.pl
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Wybrani specjaliści

Trener oświaty, superwizor, pracowała jako dydaktyk cyfrowy, scenarzysta kursów
online i metodyk w projektach uczących programowania i robotyki dla najmłodszych.
Specjalistka w dziedzinie edukacji zdalnej, filmowej i kodowania. Absolwentka kursu
"Filmmaking and Animation Online and in the Classroom", kursów trenerskich oraz
studiów poświęconych projektowaniu e-learningu i edukacji zdalnej w Wyższej
Szkole Europejskiej w Krakowie. Organ prowadzący ODN Edukacja Interaktywna.

Agnieszka Szefer-Trela

Psycholog, psychoterapeuta systemowy, psychopedagog, pedagog, doradca rodzinny,
trener, animator rozwoju (coach, mentor, tutor), badacz i wieloletni nauczyciel
akademicki. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych, tekstów popularno-naukowych,
analiz i opracowań o tematyce rodzinnej, rozwoju, wychowania i opieki oraz
neurodydaktyki. Komentator przemian w edukacji, wychowaniu i rodziny w mediach.
Współpracowała z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK w ramach kampanii społecznej
„Nie zagub dziecka w sieci”.

Dr Marta Majorczyk

Magister psychologii i pedagogiki, Trener Umiejętności Społecznych z
rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Trener
Zastępowania Agresji, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. Pracuje z młodzieżą
i dorosłymi w obszarze podnoszenia kompetencji społecznych, komunikacji i
asertywności. Od 18 lat szkoli pracowników oświaty. Superwizuje pracę nauczycieli,
psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Współzałożycielka
Fundacji „Falochron” oraz Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej
„Integracja”.

Małgorzata Cużytek

https://edukacjainteraktywna.pl/o-nas/

Więcej o naszej kadrze:
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Wybrani specjaliści

Wokalistka, pedagog. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale
Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (specjalności: Nauczanie
przedmiotów teoretyczno-muzycznych oraz Rytmika), a także absolwentka Akademii
Muzycznej w Katowicach na wydziale wokalno – instrumentalnym, specjalność
wokalno - aktorska. W 2017 roku wydała książkę „Nauczmy dzieci śpiewać!”.
Obecnie pracuje jako nauczyciel śpiewu, kształcenia słuchu oraz rytmiki w szkołach
muzycznych I stopnia. Prowadzi warsztaty wokalne i rytmiczne oraz lekcje otwarte. 

Paulina Wójcik

Pedagog, terapeuta, animator. Posiada wykształcenie z edukacji wczesnoszkolnej 
i przedszkolnej, terapii pedagogicznej, autyzmu, zespołu Aspergera i innych
zaburzeń rozwojowych oraz integracji sensorycznej. Nauczyciel wychowania
przedszkolnego, wykładowca. Autorka programu i innowacji „Moje raczki mają moc”
oraz publikacji naukowej “Art. Therapy as an Educational Intervention Focused on
Social Relations of Children at a Younger School Age” opublikowanego w
Kontekstach Pedagogicznych w roku 2019.

Agnieszka Szczelina-Szczotka

https://edukacjainteraktywna.pl/o-nas/

Więcej o naszej kadrze:

Specjalista ds. wczesnego wspomagania i edukacji uczniów ze spektrum autyzmu.
Prowadzi terapię w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Bielsku-Białej. Przez 15 lat
jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 Integracyjnej w Bielsku-Białej, zajmowała się
opracowaniem i wdrażaniem skutecznego modelu integracji w szkole publicznej
oraz organizacją kształcenia dzieci niepełnosprawnych, w tym ze spektrum
autyzmu. Terapeuta integracji sensorycznej i EEG Biofeedback, trener umiejętności
społecznych. Dyrektor ODN Edukacja Interaktywna.

Natalia Trela
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ODN Edukacja Interaktywna
Nauczyciel. Na teraz i na przyszłość.
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KONTAKT

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
EDUKACJA INTERAKTYWNA

ul. Św. Filipa 23/4,  31-150 Kraków
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Rozwój umiejętności cyfrowych i  komunikacji
interpersonalnej.
Zamów szkolenie w tematyce spoza katalogu -
pomożemy dopasować specjalistę.

Pomagamy nauczycielom rozwijać kompetencje już
od ponad 7 lat. Wysokie oceny uczestników.

Oferujemy szkolenia online, stacjonarne (zapytaj 
o możliwość dojazdu trenera) lub mieszanej (trener
online na żywo, nauczyciele na terenie placówki), 
dla rad pedagogicznych oraz indywidualnie 
dla nauczycieli. 

Przedział cenowy szkoleń online: 1200-1500 zł 
dla Rady Pedagogicznej (ustalany indywidualnie).

SPECJALIZACJA

DOŚWIADCZENIE

DOSTOSOWANA
OFERTA

KORZYSTNA CENA

www.edukacjainteraktywna.pl


