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Oferta warsztatu 

JAK EFEKTYWNIE PRACOWAĆ Z UCZNIAMI? 
KOMUNIKACJA ON-LINE I OFF-LINE. 
 
“Nauka, która trafia do uczy, lecz nie do serca, jest jak obiad jedzony w marzeniach” 
 

WARSZTATY W TRYBIE ON – LINE.  
3 godziny zegarowe 

 

Opis szkolenia: Efektywna praca z uczniami, zwłaszcza w grupie liczącej więcej niż 

15 osób, może być wyzwaniem dla prowadzącego. Efektywność zawiera szereg 

zmiennych i jest wynikiem określonego procesu opartego na kryteriach Dobrej 

atmosfery pracy i Produktywności. 

Podczas szkolenia uczestnik dowiaduje się na czym polega rola nauczyciela: lidera,  

moderatora i facylitatora grupy. 

Zobaczy, w jaki sposób może dzielić się swoją „władzą” i tym samym zwiększać 

zaangażowanie uczniów podczas lekcji.  

Pozna, na przykładach, jak wykorzystywać czas, temperament grupy  

i indywidualne zasoby uczestników.  

Otrzyma wskazówki i przykłady poprzez które można zwiększysz uważność i 

koncentrację uczniów oraz wzbudzić ich ciekawość.  

Dowie się jakie stosować rozwiązania, aby zwiększyć efektywność pracy uczniów: 

minimalizować straty czasu na popełnianie błędów lub wycofywanie się ze 

współpracy. 

 

→ Szkolenie dedykowane jest nauczycielom szkół podstawowych 

uczących w klasach VII-VIII oraz nauczycielom szkół średnich. 

 
ETAPY SZKOLENIA: 

 
I  Efektywność pracy grupowej – koło zależności, przygotowania, zasobów. 

II W jaki sposób pobudzać ciekawość ucznia? Koncentracja i uważność. 

III Jak pokonywać bariery w osiąganiu efektywności? 
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IV Organizacja lekcji: optymalizacja czasu; zaangażowanie i metodyka, priorytetyzacja      

treści i zadań; relacja i uznanie. 

 
KORZYŚCI: 

 

→ Wszystko, czego uczestnik dowie się, nauczy i wypracuje podczas warsztatu, 

może wykorzystać od razu w swojej pracy zawodowej: w zakresie 

organizowania własnych zajęć lekcyjnych on – line lub off – line. 

→ W trakcie szkolenia każdy uczestnik otrzyma materiały diagnostyczne. Dzięki 

nim określa się źródło niskiej efektywności pracy grupy. Materiał ten staje się 

podstawą do opracowania stosownego dla siebie rozwiązania trudności – na 

miarę potrzeb i możliwości indywidualnych nauczyciela. 

→ W czasie szkolenia krok po kroku uczestnik otrzymuje sprawdzone metody 

pracy z uczniami: przewidywalne, kompletne, pragmatyczne. Zyskuje 

możliwość swobodnej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Szkolenie to 

staje się okazją do znalezienia rozwiązań konkretnych sytuacji czy trudności. 

 

Czas trwania szkolenia: 3 godziny zegarowe  

Tryb prowadzenia warsztatów: on -line Platforma: Zoom 

Grupa szkoleniowa: maksymalnie 15 uczestników 

Cena szkolenia: 900 PLN/brutto* 

Cena zawiera: 

– udział w szkoleniu maksymalnie 15 uczestników 

– materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej 

– handouty 

– zaświadczenie 

Trener prowadzący szkolenie: Monika Goc 

 

WARSZTATY MOGĄ BYĆ PRZEPROWADZONE STACJONARNIE  

W PLACÓWCE ORGANIZATORA. 

*OSTATECZNA CENA WARSZTATÓW ORAZ SZCZEGÓŁOWE 

TREŚCI SZKOLENIA SĄ UZGADNIANE INDYWIDUALNIE  

Z ORGANIZATOREM SZKOLENIA!!!
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