
 

 
 
 

„Dzika” młodzież czyli jak pracować  

ze znikającym uczniem 
 

Ilość godzin: 4 h 

Cena indywidualna: 150,00- zł / 1 os. 

Szkolenie RP: cena 990,00- / podział na grupy powyżej 20 os. 

Data: 28.12.2020 r. godz. 17.00- 19.30 

Liczba uczestników: 20 

Prowadząca: Agata Jędrysko 

 

Program: 

1. Gdy emocje osiągają zenit czyli komunikacja z uczniem, który unika kontaktu  

z nami 

2. Co naprawdę chcę Mu powiedzieć czyli asertywna krytyka 

3. Reguła wzajemności – „Ty mnie , jak ja Tobie” 

 

Uczestnik: 

• Potrafi zarządzać negatywnymi emocjami 

• Zna sposoby dotarcia do ucznia, który zniknął 

• Potrafi konstruktywnie skrytykować w taki sposób, aby nie zamknąć relacji 

• Wie jak stosować reguły wzajemności tak, by motywować ucznia dając dobry 

przykład 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Stresujące nauczanie zdalne i hybrydowe, 

czyli jak zapanować nad własnymi emocjami 

 

Ilość godzin: 4 h 

Cena indywidualna: 150,00- zł / 1 os. 

Szkolenie RP: cena 990,00- / podział na grupy powyżej 20 os. 

Data: 29.12.2020 r. godz. 17.00 - 19.30 

Liczba uczestników: 20 

Prowadząca: Agata Jędrysko 

 

Program: 

1. Sprzęt, który dezerteruje, a my w panice 

2. Uczeń, który nie ma swojego kąta, a w tle różne akcje rodzinne 

3. Uczeń, który skupia uwagę na wszystkim innym, oprócz lekcji z nami 

 

Uczestnik: 

• Potrafi zachować spokój w sytuacjach kryzysowych 

• Wie, jak zareagować w sytuacjach dla ucznia  krepujących 

• Wie jak opanować emocje i przeprowadzić rozmowę z uczniem niezaangażowanym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Jak nie zwariować w nauczaniu zdalnym? 

 

Ilość godzin: 4 h 

Cena indywidualna: 150,00- zł / 1 os. 

Szkolenie RP: cena 990,00- / podział na grupy powyżej 30 os. 

Data: 30.12.2020 r. godz. 17.00 - 19.30 

Liczba uczestników: 20 

Prowadząca: Monika Wisła 

 

Program: 

1. Co to jest nauczanie zdalne? 

2. O czym warto pamiętać na początku 

3. (Po)rady metodyczne na start  

4. Kilka słów o bezpieczeństwie w online. 

 

Uczestnik: 

• Zna metodykę nauczania zdalnego 

• Rozumie różnice między nauczaniem tradycyjnym a zdalnym 

• Potrafi przygotować się do lekcji online. 

• Wie, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i uczniów w nauczaniu zdalnym 

 

 

 

 


