
SZKOLENIA
ZDALNE
DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, WYCHOWAWCÓW



NASZA HISTORIA

POCZĄTKI
"Pewnego dnia spotkały się dwie energie. Jedna z nich czuła, że narodziła się po to, by zmieniać

świat na lepsze, a druga chciała ten świat dobrze zorganizować. I tak energie te, zupełnie

przypadkowo, połączyły się w jedną logiczną całość. Zjednała je chęć lepszej zmiany i dobrej

organizacji świata edukacji. Ponieważ Edukacja nie musi być pięciogłowym ziejącym ogniem

smokiem. Może stać się łagodną wróżką, która swoją dobrą radą potrafi poprowadzić mądrość

nauczycieli, by Ci dawali dzieciom i dorosłym wiarę we własne możliwości.

Taką właśnie historię zaczęłyśmy pisać razem – Małgorzata Melinger i Agnieszka M.Barwicka.

Stworzyłyśmy przestrzeń, w której łączymy żądnych wiedzy nauczycieli oraz praktyków

dzielących się swoim doświadczeniem. Takie połączenie dało niesamowity wynik. Stworzyliśmy

środowisko wzajemnie kształtujących się ludzi, pełnych pasji i miłości do tego, co robią. Taka

historia może mieć tylko szczęśliwe zakończenie. Zapraszamy Cię do tworzenia jej razem 

z nami."



SZKOLENIE 1
"Jak organizować i realizować e-lekcje

w edukacji wczesnoszkolnej?"

zasady prowadzenia e-lekcji w edukacji

wczesnoszkolnej, 

przegląd narzędzi wspomagających pracę nauczyciela,

prezentacja przykładowych zadań.

W PROGRAMIE SZKOLENIA:

CZAS TRWANIA: 1,5 H

TRENER: DR ANNA MICHNIUK



SZKOLENIE 2
"Metoda storyline drogą do

przekazywania pożądanych społecznie
wartości"

Uczestnicy szkolenia poznają metodę storyline, jej genezę,

zasady, a także możliwości w zakresie przekazywania uczniom

społecznie pożądanych wartości. W czasie spotkania zostaną

zaprezentowane ćwiczenia oraz fragmenty scenariusza zajęć

przygotowanego z zastosowaniem metody storyline.

OPIS SZKOLENIA:

CZAS TRWANIA: 1,5 H

TRENER: DR ANNA MICHNIUK



SZKOLENIE 3
"Warsztat pracy przed kamerą"

Czy masz czasami tak, że prowadzisz lekcje online i odczuwasz że po

drugiej stronie komputera nie każdy z uwagą Cię słucha? Czy wtedy

nachodzi Cię refleksja, co jeszcze możesz zrobić by przyciągnąć uwagę

uczniów? Opowiem Ci o moich sposobach na przykucie uwagi podczas

pracy przed kamerą. Popracujemy nad intonacją głosu. Popracujemy nad

gestykulacja. Opowiem Ci o moim doświadczeniu w zakresie

przygotowania do wystąpienia przed kamerą. Przedstawie Ci jak

opowiadanie historii- czyli jak storytelling przyciąga dodatkowo uwagę

odbiorcy.

OPIS SZKOLENIA:

CZAS TRWANIA: 2 H

TRENER: MGR ALEKSANDRA RUTKOWSKA



SZKOLENIE 4
"Projektowanie nauczania zdalnego 

- zajęcia językowe dla klas 1-8"

Podczas szkolenia zostaną przedstawione konkretne

propozycje dotyczące narzędzi (ponad 20), które

pomogą w stworzeniu własnego warsztatu

nauczyciela-zdalniaka.

OPIS SZKOLENIA:

CZAS TRWANIA: 2 H

TRENER: MGR JAKUB ADAMCZEWSKI



SZKOLENIE 5
"Sketchnotki - tworzenie notatek

wizualnych sprzyjających uczeniu się"

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady tworzenia

notatek wizualnych podczas lekcji, jako elementu

wspierającego proces uczenia się. 

OPIS SZKOLENIA:

CZAS TRWANIA: 2 H

TRENER: MGR AGNIESZKA M. BARWICKA



SZKOLENIE 6
"Social story jako narzędzie wpierające

ucznia w sytuacjach trudnych"

czym jest social story i dla kogo?

jak tworzyć social story? - struktura 

jak wykorzystywać social story by było efektowne?

- praktyczne porady

W PROGRAMIE SZKOLENIA:

CZAS TRWANIA: 1,5 H

TRENER: MGR MONIKA MUCHA



SZKOLENIE 7
"iiii... akcja! - Jak przygotować krótki
film instruktażowy dla uczniów, który

pobudzi ich do działania?"

podstawowe elementy języka filmu,

najważniejsze zasady związanez nagrywaniem filmów,

przegląd programów do montażu materiałów

audiowizualnych.

W PROGRAMIE SZKOLENIA:

CZAS TRWANIA: 1,5 H

TRENER: DR ANNA MICHNIUK



SZKOLENIE 8
"Jak ciekawie opowiadać bajki by

wprowadzić dziecko w lekcje on-line?"

Przykucie uwagi poprzez ekran komputera nie jest łatwym

zadaniem. Jednak jeśli rozpoczniemy lekcje ciekawą opowieścią,

która będzie się przeplatać przez całe zajęcia, uwaga dziecka z nami

pozostanie. Nauczę Cię warsztatu bajarki. Poćwiczymy gestykulację,

mimikę twarzy, modulację głosem. Przedstawię Ci zbiór opowieści,

które możesz wykorzystać na lekcji.

OPIS SZKOLENIA:

CZAS TRWANIA: 2 H

TRENER: MGR ALEKSANDRA RUTKOWSKA



SZKOLENIE 9
"Bezpieczne (nie tylko) dzieci w sieci"

dzieci i młodzież jako użytkownicy mediów, 

internetowe zagrożenia,

profilaktyka cyberprzemocy, 

formy wsparcia dla osób dotkniętych agresją

internetową.

W PROGRAMIE SZKOLENIA:

CZAS TRWANIA: 1,5 H

TRENER: DR ANNA MICHNIUK



SZKOLENIE 10
"Wychowawca Przyszłości

- podnoszenie własnych kompetencji"

Warsztat wspierający nauczyciela, jako osoby której

zadaniem jest zainspirować i pobudzić u swoich uczniów

zapał to kreatywnej pracy.

OPIS SZKOLENIA:

CZAS TRWANIA: 1,5 H

TRENER: MGR AGNIESZKA M. BARWICKA



SZKOLENIE 11
"Jak organizować i realizować e-lekcje

w klasach IV-VIII?"

zasady prowadzenia e-lekcji w klasach IV-VIII,

strategia kształcenia wyprzedzającego w kształceniu

zdalnym,

przegląd narzędzi wspomagających pracę nauczyciela.

W PROGRAMIE SZKOLENIA:

CZAS TRWANIA: 1,5 H

TRENER: DR ANNA MICHNIUK



SZKOLENIE 12
"Zdalna sztuka nauczania

przedmiotowego"

Szkolenie poświęcone uniwersalnym narzędziom, które

ułatwić mają pracę nauczyciela podczas nauczania

zdalnego.

OPIS SZKOLENIA:

CZAS TRWANIA: 2 H

TRENER: MGR JAKUB ADAMCZEWSKI



SZKOLENIE 13
"Współpraca wszystkim się opłaca 
- jak rodzice mogą wspierać proces

kształcenia w czasie edukacji zdalnej?"

wartość współpracy z rodzicami w sytuacji kształcenia

zdalnego,

propozycje aktywności dla rodziców,

przegląd narzędzi wspomagających współpracę

nauczycieli i rodziców.

W PROGRAMIE SZKOLENIA:

CZAS TRWANIA: 1,5 H

TRENER: DR ANNA MICHNIUK



SZKOLENIE 14
"Lekcja prosto z Finlandii, czyli o tym
czego możemy nauczyć się od fińskiej

szkoły"

Szkolenie poświęcone dla nauczycieli, którzy chcieliby

poznać sekret kryjący się za fińskim sukcesem

edukacyjnym.

OPIS SZKOLENIA:

CZAS TRWANIA: 2 H

TRENER: MGR JAKUB ADAMCZEWSKI



SZKOLENIE 15
"Dobre relacje jako fundament pracy

nauczyciela"

Podstawą pracy nauczyciela powinny być dobre, zdrowe

i i wzmacniające relacje. Na warsztacie dowiesz się jak

budować i tworzyć solidne fundamenty relacyjne.

OPIS SZKOLENIA:

CZAS TRWANIA: 1,5 H

TRENER: MGR AGNIESZKA M. BARWICKA



SZKOLENIE 16
"IPET - niezbędny dokument w procesie

edukacji?"

czym jest IPET? - podstawa prawna

co musizawierać IPET? - dokładna budowa

jak tworzyć IPET, by nie trwało to długo, a

przynosiło realne efekty - praktyczne porady

W PROGRAMIE SZKOLENIA:

CZAS TRWANIA: 1,5 H

TRENER: MGR MONIKA MUCHA



TREN
ERZ

Y

pedagog, psycholog,

trenerka kompetencji

medialnych

DR ANNA MICHNIUK

pedagog, logopeda,

storyteller, bajarka,

lektor 

MGR ALEKSANDRA
RUTKOWSKA

psycholog edukacji,

pedagog, nauczyciel j. ang.,

doktorant, nauczyciel

akademicki

MGR JAKUB
ADAMCZEWSKI



TREN
ERZ

Y

pedagog, terapeuta,

trener, nauczyciel

akademicki, doktorantka

MGR AGNIESZKA M.
BARWICKA pedagog specjalny,

terapeuta, dyrektorem ds.

pedagogicznych w  punkcie

przedszkolnym i szkole

podstawowej

MGR MONIKA MUCHA



KAŻDE SZKOLENIE TO:

Nowe informacje 

w krótkim czasie

Uporządkowanie

wiedzy

Zaświadczenia 

dla uczestników

Innowacyjne pomysły Pobudzenie do

wprowadzania

kreatywnych rozwiązań



M&A Group PL Sp. z o.o.

ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań
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biuro@magroup.pl

ADRES E-MAIL

(+48) 510 034 795

(+48) 514 916 955

TELEFON

www.magroup.pl

STRONA INTERNETOWA


