
Zawód nauczyciela to zawód niezwykle wymagający. Przed 
nauczycielami ciągle stawiane są nowe wymagania, którym 
muszą sprostać. Dziś wszyscy stoimy przed szczególnym 
wyzwaniem, jakim jest edukacja zdalna. Sytuacja ta za-
skoczyła wszystkich i wymusiła zmianę, a każdej zmianie 
towarzyszy stres, bowiem wychodzenie ze strefy komfortu 
odbiera poczucie pewności siebie, poczucie sprawczości.  
Jak zatem sprostać temu wyzwaniu bezpiecznie dla siebie  
i swoich podopiecznych? 

Podczas tego szkolenia dowiesz się, jak  
sprostać wymaganiom, które stawia przed  
Tobą obecny model kształcenia zdalnego,  
jak bezstresowo dostosować narzędzia do swoich potrzeb, 
do specyfiki Twojego przedmiotu oraz potrzeb Twoich 
uczniów, jak sprawić, aby uczniowie i ich rodzice stali się 
świadomymi partnerami w zdalnym procesie dydaktyczno
-wychowawczym. Dowiesz się wreszcie, jak chronić siebie, 
swoje prawa, swoje zdrowie. Jak być spełnionym i usatys-
fakcjonowanym nauczycielem w nowej rzeczywistości 
szkolnej.

Poznasz metody i narzędzia,  
które pozwolą wykorzystać 
Twój warsztat pracy, Twoje 
doświadczenie zawodowe oraz 
Twoje materiały w tworzeniu 
ciekawych i efektywnych lekcji 
online.

Dowiesz się, jak przygotować 
uczniów, rodziców i siebie  
do nauczania zdalnego w taki 
sposób, aby edukacja zdalna 
odbywała się w klimacie 
współpracy, szacunku  
i bezpieczeństwa.

Dowiesz się, jak skutecznie 
korzystać z narzędzi do nauki 
zdalnej: MS Teams i Google 
Classroom oraz zintegrowanymi  
z nimi narzędziami. 

Zaprezentujemy, krok po kroku, jak 
zaadaptować znany Ci scenariusz 
zajęć do warunków online. Na 
warsztat weźmiemy lekcje ze 
wszystkich grup przedmiotowych. 

Dostrzeżesz, że zrealizowanie 
normy programowej  
w nauczaniu zdalnym jest możliwe.

Dowiesz się, jak prowadzić 
skuteczne oddziaływania 
wychowawcze w trybie zdalnym.

Poznasz, jakie trudności mogą 
spotykać Twoich uczniów i ich 
rodziny w trybie kształcenia 
zdalnego i jak możesz ich wspierać.

Dowiesz się, jak organizować 
nauczanie zdalne w taki sposób, 
aby jak najmniej zaburzało ono 
Twoje życie prywatne.
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W module tym poznasz sposoby przygotowania warsztatu do 
pracy online, podpowiemy, jak nawiązać efektywną współpracę 
zarówno z uczniami, jak i ich rodzicami. Dowiesz się, jak sprawnie 
dostosować dotychczas wykorzystywane przez Ciebie materiały 
do wersji cyfrowych. Zajmiemy się również Twoimi prawami,  
co spowoduje, że zarówno Ty, jak i Twoi uczniowie poczujecie się 
bezpieczni w nowej, cyfrowej rzeczywistości.

Ten moduł zawiera techniczne wskazówki zarówno dla rozpo- 
czynających pracę z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, jak  
i dla zaawansowanych. Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez 
proces rejestracji, logowania, a w konsekwencji, doprowadzimy 
do świadomego wyboru platformy dostosowanej do Twoich  
potrzeb oraz zaprezentujemy jej możliwości. Jeśli Internet nie 
jest Ci obcy i z powodzeniem uczysz online, poszerzymy Twoją  
wiedzę, pokażemy Ci nowe rozwiązania.

Przygotowanie  
do lekcji

obsługa  
MS Teams  
oraz Google 
Classroom
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•  Dowiesz się, jak prawo chroni Cię 
podczas nauki zdalnej, jakie prawa Ci 
przysługują oraz jak możesz bronić się 
przed ich naruszeniem.

•  Poznasz sposób tworzenia kontraktu 
współpracy z uczniem i rodzicem oraz 
jak za jego pomocą stworzyć komforto-
we warunki pracy.

•  Dowiesz się, jak przygotować swoje 
miejsce pracy, aby edukacja zdalna była 
efektywna i bezpieczna.

•  Poznasz metody, jak pomóc uczniom 
przygotować się do nauczania zdal-
nego, jak pomóc im odnaleźć się w tej 
niecodziennej sytuacji, która staje się 
codziennością.

•  Dowiesz się, jak w łatwy i szybki  
sposób zamienić autorskie  
materiały w ich wersje cyfrowe.

•  Poznasz ciekawe propozycje dla swoich 
uczniów, dzięki którym oni również  
poczują się dobrze podczas Twojej lekcji.

•  Poznasz podstawy korzystania  
z pakietów biurowych zintegrowanych 
z MS Teams oraz Google Classroom.

•  Nauczysz się, jak korzystać z różnorod-
nych aplikacji webowych, aby były one 
dla Ciebie intuicyjne i przyjemne.  

•  Udzielimy wskazówek, jak sprawić,  
aby Twoja praca z wybraną platformą 
była jeszcze prostsza i wydajniejsza.

•  Dowiesz się, co możesz zrobić, aby  
dostosować narzędzia online do wła-
snych potrzeb i oczekiwań.

•  Dowiesz się, krok po kroku, jak korzy-
stać z najważniejszych elementów  
proponowanych platform edukacyj-
nych. 

•  Podzielimy się dobrymi praktykami 
korzystania z serwisu.

PODCZAS MODUŁU I:

PODCZAS MODUŁU II:
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Tutaj znajdziesz konkretne przykłady zastosowań cyfrowych 
narzędzi edukacyjnych, które z powodzeniem zastosujesz  
w procesie dydaktycznym. Uwzględniliśmy Twoją specjalizację, 
specyfikę przedmiotu, który wykładasz oraz grupy wiekowe 
uczniów - adresatów Twoich lekcji. Pomożemy Ci przeprowadzać 
sprawdziany, klasówki, wypracowania, próbne egzaminy, dbając 
o samodzielność uczniów, których wiedzę chcesz zweryfikować.

Lekcje 
pokazowe 
w grupach 
przedmiotowych
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•  Otrzymasz prostą instrukcję, która 
sprawi, że nauczysz się korzystać  
z szerokiego wachlarza narzędzi 
edukacyjnych. Rejestracja, logowanie, 
udostępnianie (oraz inne) staną się dla 
Ciebie proste jak wejście do sali, otwo-
rzenie biurka i rozdanie materiałów. 

•  Nauczysz się technik, które pozwolą  
Ci wykorzystać warsztat, który  
zdążyłaś/eś już wypracować przez  
lata swojej pracy.

•  Udowodnimy, że aktualna sytuacja 
jest nie tylko wyzwaniem, ale również 
szansą na nową jakość w nauczaniu.

•  Poznasz narzędzia obecne na  
platformie, na której już pracujesz  
oraz takie, które możesz do niej  
zaadaptować w celu realizacji   
różnorodnych aktywnych metod  
nauczania.

•  Poznasz źródła, w których  
znajdziesz inspirujące treści,  
ciekawe materiały, idealne do  
zaprezentowania swoim uczniom.

•  Przyjrzymy się różnorodnym  
metodom i narzędziom, które  
pozwolą Ci sprawdzić poziom  
wiedzy swoich uczniów.

•  Dowiesz się, jak możesz nadzorować 
pracę swoich uczniów oraz jak zapraszać 
ich do samodzielnej i kreatywnej pracy.

•  Poznasz sposoby korzystania  
z nowych technologii, które z jednej  
strony będą wyzwalały kreatywność 
Twojego ucznia, a z drugiej  
pozwolą zrealizować podstawę  
programową.

•  Poznasz sposoby pracy online  
z arkuszami egzaminacyjnymi  
oraz maturalnymi.

Wychowanie – obok kształcenia – to główny obszar pracy  
nauczyciela. Wraz ze zmieniającą się rzeczywistością pojawiają 
się wyzwania również w sferze wychowawczej, którym 
powinieneś sprostać. Pomożemy Ci w tym, by nie zaniedbać  
tego obszaru Twojej pracy. W czasie edukacji zdalnej jest on 
szczególnie ważny dla codziennego funkcjonowania ucznia – 
zarówno w jego naturalnym otoczeniu, jak i przestrzeni szkolnej.   

Działania  
wychowawcze
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•  Dowiesz się, jakie problemy i trudności 
mogą nasilać się wskutek aktualnej sy-
tuacji oraz jakie nowe zagrożenia mogą 
dotykać środowisk domowych.

•  Zaprezentujemy, jak prowadzić i dosto-
sowywać interwencje wychowawcze 
oraz pedagogiczno-psychologiczne  
do poziomu funkcjonowania dzieci.

•  Zaprezentujemy zasady budowania 
skutecznej i efektywnej komunikacji  
z rodzicami za pomocą różnych  
kanałów komunikacyjnych. 

•  Dowiesz się, jak wspierać rodziców  
w procesie wychowawczym  
w warunkach kształcenia zdalnego.

•  Dowiesz się, jak można budować  
motywację ucznia do nauki, obecności 
na zajęciach, zaangażowania podczas 
lekcji online.

•  Przyjrzymy się ocenianiu w dobie  
nauczania zdalnego. Czy dotychcza-
sowe standardy oceniania pozostają 
aktualne? Czy możemy udoskonalić  
ten proces?

•  Dowiesz się, jaką rolę odgrywają lekcje 
wychowawcze w dobie nauczania zdal-
nego. Zaproponujemy kilka pomysłów 
na przygotowanie takich lekcji online.

•  Przeanalizujemy sposoby zdalnego 
wspierania rozwoju społecznego dzieci 
w czasie, kiedy ich kontakt z innymi 
ludźmi jest znacząco ograniczony.

PODCZAS MODUŁU IV:

PODCZAS MODUŁU III:
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Miron Szmytkiewicz
koordynator ds. sprzedaży  
w programie EduAkcja

kontakt

praktyczne  
wskazówki 
możliwość skorzystania z praktycznych, 
sprawdzonych rozwiązań

dostęp 24/7  
dostęp do szkoleń przez 24 godziny  
na dobę przez 12 miesięcy

odtwarzanie  
możliwość powrotu do treści szkolenia 
dowolną ilość razy w ciągu 12 miesięcy

zaświadczenia  
po każdym module szkolenia  
imienne zaświadczenie uczestnictwa

dostęp do szkoleń przez 24 godziny  
na dobę przez 12 miesięcy

udział nieograniczonej  
liczby nauczycieli z placówki

możliwość bezpłatnego modyfikowania 
listy nauczycieli w ciągu 12 miesięcy

Przygotowanie do lekcji

Działania wychowawcze

Obsługa  
MS Teams

Grupa przyrodnicza 

Grupa humanistyczna 

Grupa ścisła 

Grupa językowa

Lekcje pokazowe  
na łamach grup przedmiotowych

Obsługa  
Google Classroom

korzyści z udziału 
w szkoleniu:

Zasady udZiału placówki w sZkoleniu:

schemat sZkolenia

Uwaga! Program szkolenia może ulec nieznacznym zmianom wynikającym z bieżących potrzeb nauczycieli.

m.szmytkiewicz@edu-akcja.pl 

505 442 812

edu-akcja.pl/zdalnie

programEduAkcja

MoDUŁ i

MoDUŁ iV

MoDUŁ ii

MoDUŁ iii
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https://www.edu-akcja.pl/zdalnie/
https://www.facebook.com/programeduakcja/

