TOP 6 szkoleń dla rad pedagogicznych –
wsparcie szkół w sytuacji kryzysowej
JAKOŚĆ MA ZNACZENIE

Szkolenia skierowane są do szkół, które:
chcą pomóc swoim pracownikom zaadaptować się do obecnej sytuacji w aspekcie
zarówno zawodowym, jak i prywatnym,
stawiają coraz bardziej świadome i odważne kroki w doskonaleniu pracowników,
skupiają się na przygotowaniu komfortowych i efektywnych warunków nauki
zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów,
poszukują wsparcia i wskazówek w „nowej normalności”.

TOP 6 szkoleń dla rad pedagogicznych – wsparcie szkół w sytuacji kryzysowej

Pokonując codzienne trudności, budują Państwo lepszą przyszłość
szkoły i kolejnych pokoleń. Chcemy wspierać Państwa w tym
zadaniu oraz dostarczać cennych wskazówek, dlatego wybraliśmy
konkretne obszary tematyczne, z których wiedza będzie stanowiła
największą pomoc.

Top 6 szkoleń dla rady pedagogicznej to:
kompletny pakiet szkoleń, który pozwoli
placówce lepiej przejść sytuację kryzysową,
pokazanie możliwości prowadzenia edukacji
zdalnej i szkolenia pozwalające nabyć i/lub
doskonalić umiejętności prowadzenia lekcji
online,

wsparcie dla całego zespołu szkoły, który dowie
się m.in., jak radzić sobie w obecnej, nowej
i stresującej sytuacji,
szkolenia pokazujące, jak dobrze komunikować
się z rodzicami, uczniami i nauczycielami oraz jak
skupiać się na uczniu jako najważniejszej osobie
w szkole.

Wszystkie szkolenia prowadzimy zdalnie, dzięki czemu:
§ dbamy o bezpieczeństwo,
§ może w nich uczestniczyć nielimitowana liczba pracowników z danej placówki,
§ uczestnicy otrzymają elektroniczną wersję zaświadczenia wystawionego przez
akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli.

Tematy szkoleń dla rad pedagogicznych:
Odważni w IT – doskonalenie nauczania zdalnego z pakietem MS Office 365
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – co konkretnie oznacza i co należy robić, aby zwiększyć
bezpieczeństwo swoje i ucznia
Wykorzystanie narzędzi dostępnych w sieci do nauczania przedmiotów – przestrzeganie
praw autorskich i budowanie atrakcyjności zdalnego nauczania
Rola i zadania wychowawcy okresie nauki zdalnej
Budowanie właściwych relacji z uczniami i ich rodzicami na podstawie podejścia skoncentrowanego
na rozwiązaniach
Oswoić stres – jak radzić sobie z trudnymi emocjami w czasach zmian?

Na kolejnych stronach znajdą Państwo kompleksowo rozpisane propozycje szkoleń.

Odważni w IT – doskonalenie nauczania zdalnego z pakietem MS Office 365
Czas trwania: 4 h dydaktyczne | Forma: szkolenie online

Program szkolenia online:
§

Integracja dziennika elektronicznego z usługą
MS Office 365.

§

Przegląd przydatnych narzędzi do pracy w szkole
wchodzących w skład pakietu MS Office 365.

§

Praca w trybie online z aplikacjami biurowymi:
Word, Excel, PowerPoint.

§

Metody współdzielenia dokumentów
i udostępniania treści w Internecie dla uczniów
i rodziców.

§

Efektywne zarządzanie przebiegiem lekcji online.

§

Wykorzystanie aplikacji MS Office 365 podczas
prowadzenia lekcji online.

§

Prowadzenie lekcji zdalnej – proces zakładania
wideokonferencji przy użyciu MS TEAMS.

§

Praca z zasobami MS TEAMS – prowadzenie
zebrań z rodzicami, rady pedagogicznej,
dokumentowanie pracy online, notes zajęć.

Zalety programu:
To warsztaty, które pozwolą uczestnikom zdobyć
kompleksowe umiejętności organizowania lekcji
online za pomocą darmowego narzędzia MS Office
365 dla szkół. Specjalnie opracowana formuła
szkolenia przeprowadzi uczestnika przez cały proces
– od przygotowania do pracy, przez prowadzenie
lekcji online, po jej zakończenie. Pozwoli poczuć się
komfortowo i pewnie w nowej rzeczywistości
edukacji zdalnej.

Podczas szkolenia:
dowiesz się, jak przeprowadzić proces integracji
dziennika elektronicznego z usługą Office 365,
nauczysz się przygotowywać materiały
edukacyjne do lekcji w trybie online
i wykorzystywać je w pracy z uczniami,
nabędziesz umiejętności prowadzenia lekcji
online przy użyciu Office 365, m.in. Microsoft
Teams,
poznasz dobre praktyki edukacji zdalnej,
dowiesz się, jakich zagrożeń powinieneś unikać
w pracy zdalnej.

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – co konkretnie oznacza i co należy
robić, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i ucznia?
Czas trwania: 4 h dydaktyczne | Forma: szkolenie online

Program szkolenia online:

Zalety programu:

1. Sprawcy i ofiary w cyberprzestrzeni

Uczestnicy poznają podstawowe zagrożenia
w cyberprzestrzeni i ich oznaki. Dowiedzą się, jakie
działania należy podjąć w przypadku podejrzenia
cyberprzemocy z udziałem ucznia, zarówno jako
ofiary, jak i jako sprawcy. Dzięki szkoleniu uczestnicy
będą mieli możliwość szybkiego wzbogacenia
prowadzonych zajęć profilaktycznych profesjonalne
materiały dostosowane do percepcji uczniów
w różnym wieku. Nauczyciele dowiedzą się, jak
zadbać o siebie, aby nie stać się ofiarą nadużycia,
oraz jakie prawa przysługują im w związku
z pełnieniem funkcji publicznych.

§

po czym poznać, że ktoś mógł paść ofiarą
nadużycia?

§

jak zidentyfikować potencjalne zagrożenie?

§

jakimi metodami posługują się sprawcy zagrożeń?

2. Profilaktyka, przeciwdziałanie, pomoc ofiarom
§

jak zwiększać bezpieczeństwo w sieci?
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§

jak reagować, gdy podejrzewamy cyberprzemoc?

§

rola i zadania pracowników szkoły, w sytuacji gdy
uczeń pada ofiarą cyberprzemocy,

§

zadania wobec innych uczniów / rodziców
uczniów, w sytuacji gdy cyberprzemoc jest
obecna w szkole.

Podczas szkolenia:
poznasz rodzaje zagrożeń, z jakimi uczeń może
spotkać się w Internecie,
poznasz przykłady ryzykownych zachowań
podejmowanych przez dzieci i młodzież
w przestrzeni internetowej,

3. Zasoby do pracy z uczniami w profilaktyce
cyberprzemocy
§

przepisy prawne dotyczące nadużyć mające
zastosowanie w przypadku cyberprzemocy

§

filmy edukacyjne,

§

scenariusze lekcji i zasoby online,

§

współpraca z podmiotami z otoczenia szkoły
(policja, poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
fundacje) – kontakty, zasady.

poznasz sygnały mogące świadczyć o tym,
że uczeń stał się ofiarą lub jest sprawcą nadużycia
w sieci,
zdobędziesz/wzbogacisz wiedzę na temat
zasad postępowania w przypadku wystąpienia
cyberprzemocy, w tym wsparcia, jakiego możesz
oczekiwać od instytucji z otoczenia szkoły,
wzbogacisz bazę dydaktyczną o rozwiązania
służące profilaktyce I-, II- i III-rzędowej
w zakresie cyberprzemocy.

Wykorzystanie narzędzi dostępnych w sieci do nauczania przedmiotów –
przestrzeganie praw autorskich i budowanie atrakcyjności zdalnego nauczania.
Czas trwania: 4 h dydaktyczne | Forma: szkolenie online

Program szkolenia online:

Zalety programu:

1. Multiaplikacje edukacyjne

Niniejszy program został stworzony dla nauczycieli,
którzy na każdej lekcji chcą wykorzystywać
skuteczne efektowne rozwiązania.
Bywa, że przygotowanie kilku lekcji zdalnych
pochłania wiele czasu i opracowanie kolejnych wydaje
się już prawie niemożliwe. Czasami brakuje zasobów,
pomysłów i pomocy w pokonaniu trudności.
W tej sytuacji ważne jest takie wsparcie pracy
nauczyciela, żeby mógł się on skupić na prowadzeniu
lekcji z uczniami, a nie na wielogodzinnych
przygotowaniach. W tym celu zostało stworzone
niniejsze szkolenie.

§

wyszukiwanie zasobów i zasady
użytkowania (moduły do pracy zdalnej
z uczniami, tworzenie i edycja zadań dla uczniów),

§

udostępnianie uczniom zadań i monitorowanie
ich wykonania

§

ocenianie, archiwizacja i kontakt z rodzicami,

§

dzielenie się rozwiązaniami w społecznoścI
nauczycielskiej.

2. Aplikacje na urządzenia mobilne wspierające
edukację zdalną
§

przykłady aplikacji edukacyjnych,

§

zasady pracy z uczniami z wykorzystaniem
aplikacji mobilnych.

3. Tworzenie i publikowanie zadań oraz materiałów
edukacyjnych dla uczniów
§

blogi i fanpage’e przedmiotowe w różnych
edukacjach,

§

ochrona własności intelektualnej,

§

prawa autorskie dotyczące własnych utworów,

§

ochrona danych osobowych w pracy
interaktywnej, identyfikatory ucznia.

Podczas szkolenia:
poznasz nowe możliwości pracy zdalnej
z wykorzystaniem multiaplikacji edukacyjnych,
poznasz proste zasady udostępniania materiałów
uczniom,
dowiesz się, w jaki sposób bezpiecznie korzystać
z materiałów objętych prawami autorskimi
w nauczaniu zdalnym,
poznasz zasady i sposoby komunikacji z uczniami
kompatybilne z dziennikiem elektronicznym,
poznasz przykłady rozwiązań przydatnych
w organizacji procesu nauczania online,
poznasz bogate zasoby sieciowe w zakresie
różnych edukacji.

Rola i zadania wychowawcy okresie nauki zdalnej.
Czas trwania: 4 h dydaktyczne | Forma: szkolenie online

Program szkolenia online:
§

Realizacja obowiązku szkolnego w okresie
nauki zdalnej (zapisy prawa oświatowego
a rzeczywistość pracy zdalnej).

§

Przestrzeganie RODO w czasie pracy zdalnej.

§

Sprawna i efektywna organizacja spotkań
online (dyscyplina spotkań, poszanowanie
prywatności uczestników).

§

Wspierać czy rozliczać – psychologiczne aspekty
wychowawstwa realizowanego zdalnie.

§

Typowe problemy nauki zdalnej i sposoby ich
rozwiązywania (brak kontaktu z uczniem, sprzętu
do nauki zdalnej, dysfunkcyjna rodzina ucznia).

Zalety programu:
Szkolenie porusza niezwykle istotne aspekty
nowych obowiązków nauczycieli. Sytuacja wymusiła
dostosowanie się pracy online co sprawiło, że nauczyciel
w nowej roli mierzy się z innymi niż dotychczas
wyzwaniami. Uczestnicy szkolenia poznają
rekomendowane sposoby radzenia sobie
w nowej roli wychowawcy.

Podczas szkolenia:
dowiesz się, jak realizować przepisy prawa
w zmienionej rzeczywistości,
dowiesz się, jak bezpieczne realizować
obowiązki zawodowe
nauczysz się wpierać uczniów w realizacji
obowiązku programowego,
nauczysz się, jak radzić sobie z codziennymi
problemami nauczania zdalnego.

Budowanie właściwych relacji z uczniami i ich rodzicami na podstawie podejścia
skoncentrowanego na rozwiązaniach.
Czas trwania: 4 h dydaktyczne | Forma: szkolenie online

Program szkolenia online:

Zalety programu:

§

Omówienie podstawowych założeń podejścia
skoncentrowanego na rozwiązaniach
w prowadzeniu rozmów.

§

Kilka słów o prostocie filozofii podejścia:
„Jeśli coś…”.

§

Podstawy zasad komunikacji na podstawie
podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach.

§

Tworzenie przyjaznej i spokojnej atmosfery
rozmowy – sztuka zadawania dobrych pytań
i aktywne słuchanie.

§

Odkrywanie optymalnych rozwiązań dla sytuacji:
„Co się sprawdza?”, „Co pomaga?”.

§

Spokojne przyjmowanie krytyki i budowanie
własnej otwartości na nowe propozycje.

poznasz najważniejsze założenia podejścia
koncentrowanego na rozwiązaniach,

§

Tworzenie partnerskich relacji między rodzicem
a nauczycielem.

§

Kilka dobrych rad na temat tego, jak organizować
spotkania z rodzicami

na konkretnych przykładach zobaczysz łatwość
stosowania podejścia w pracy szkolnej,
w szczególności przy budowaniu właściwych
relacji,

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach
narzędziem coraz częściej wykorzystywanym
w działaniach nauczycieli, pedagogów i wszystkich
pracujących z uczniami. Służy lepszemu poznaniu
i zrozumieniu uczniów przez nauczycieli i rodziców,
udzielaniu sobie wzajemnej pomocy w trudnych
sytuacjach. Uczestnicy szkolenia wzbogacą swój
warsztat pracy o umiejętności i narzędzia pomocne
w rozwiązywaniu problemów oraz pozytywnym
wzmacnianiu relacji z uczniem i rodzicami.

Podczas szkolenia:

poznasz wybrane techniki komunikacyjne
ułatwiające tworzenie atmosfery wzajemnego
zaufania i szacunku
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nauczysz się zasad coachingu skoncentrowanego
na rozwiązaniach jako narzędzia pomocnego
w precyzowaniu celów i szukaniu zasobów
zarówno uczniowskich, jak i rodzicielskich.

Oswoić stres – jak radzić sobie z trudnymi emocjami w czasach zmian?
Czas trwania: 4 h dydaktyczne | Forma: szkolenie online

Program szkolenia online:

Zalety programu:

§

W jakiej sytuacji się znaleźliśmy?

§

Czym jest stres i dlaczego warto go oswajać?

§

Rodzaje stresu. Korzyści płynące ze stresu
i zagrożenia wiążące się z nim.

§

Przyczyny stresu, stresory, sytuacje trudne

§

Reakcje na stres – objawy fizjologiczne,
psychologiczne i behawioralne.

§

Konsekwencje stresu – długotrwały
stres a choroby.

Ten wyjątkowy program został stworzony na
podstawie wniosków z codziennej pracy z ludźmi
w sytuacjach dużego stresu. Trudne momenty,
których nie można przewidzieć, bardzo mocno
wpływają na to, jak postrzegamy siebie i otaczającą
nas rzeczywistość, co w wysokim stopniu oddziałuje
na naszą pracę oraz nasze relacje z bliskimi. To
szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć, jak
w prosty sposób nauczyć się reagowania na zmiany,
tak by nie szkodzić swojemu zdrowiu i umieć sięgać
po własne zasoby pomocne w radzeniu sobie
z sytuacją stresową.

§

Model ABCD emocji. Wpływ emocji
na podejmowanie decyzji, kreatywność
i racjonalność działania.

Podczas szkolenia:

§

Siedem kroków radzenia sobie w sytuacji trudnej.

§

Pierwsza pomoc w stresie – 10 zasad
zdrowego życia.

dowiesz się, czym jest stres i czy może on być
sojusznikiem,
poznasz czynniki powodujące stres i dowiesz się,
jaki masz wpływ na jego poziom w swoim życiu,
poznasz model ABCD emocji i metodę zmiany
sposobu myślenia,
dowiesz się, jak na poziom stresu wpływa
energia fizyczna,
poznasz 7 kroków radzenia sobie w trudnej
sytuacji,
zrozumiesz moc relaksacji, odprężenia,
wizualizacji w redukcji stresu,
nauczysz się zapobiegać sytuacjom, które
powodują stres,
nauczysz się konstruktywnie radzić w sytuacji
stresowej.

Zainwestuj w lepszą przyszłość swojej szkoły:
Liczba szkoleń

Cena brutto

TOP 6 – 1-2 dowolne szkolenia

1000 PLN - 1 szkolenie

Pakiet TOP 6 – 3-5 dowolnych szkoleń

900 PLN - 1 szkolenie

Pakiet TOP 6 – 6 szkoleń

5000 PLN - 6 szkoleń

Zamów kontakt >

W celu zamówienia szkolenia lub zadania pytania zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum Obsługi Klienta
lub Państwa indywidualnym opiekunem handlowym.
Centrum Obsługi Klienta
Poniedziałek–piątek 8:00–16:00

