
Zagadnienia podejmowane w sieci. 

 

1. Fobie społeczne- rośnie społeczeństwo nastawione na jednostkę. Potrzebna 
praca psychoterapeutów, terapeutów z dziećmi przejawiającymi zachowania 
lękowe, wycofanie społeczne, różnego rodzaju izolacje. 

2.Wzrasta konfliktowość wśród młodszych dzieci, pojawia się coraz więcej 
zachowań agresywnych - jak sobie z tym radzić, profilaktyka agresji: jak mówić 
do tych dzieci, jak je motywować. 

3.Jak współpracować z rodzicami - jak rozmawiać z rodzicami, aby wypracować 
wspólny front pracy z dzieckiem. 

Jak prowadzić zebrania z rodzicami w wersji on-line. 

4. Edukacja włączająca - rozumiana jako podejście w procesie kształcenia i 
wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich 
osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania 
indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju 
osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne. 
 
5. Praca dzieckiem z Aspergerem, autyzmem, mutyzmem, afazją. 

Mediacje rówieśnicze - jak koledzy i koleżanki mogą pomóc uczniom z 
problemami np. autyzmem. czy jest to możliwe. 

6. Niekonwencjonalne metody pracy- wymiana doświadczeń nauczycielskich. 

Studium przypadku - moje sukcesy w pracy – dzielenie się wiedzą. 

7.  Wzmacnianie poczucia własnej skuteczności u dziecka. 

Zaangażowanie w pracę, wysiłek, wytrwałość w pracy, konsekwencje w 
wykonywaniu zadań. 

8. Różne formy terapii - arteterapia, muzykoterapia, bajkoterapia, hipoterapia, 
kynoterapia, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, terapia dla rodziców, 
neurufeedback, biofeedback. Czemu one służą, w czym pomagają. Czy możemy 
z nich korzystać. 



9. Techniki coachingowe - stosowane do precyzyjnego wyznaczania celu, 
optymalizacji działań, trafniejszych decyzji, pełniejszego wykorzystania 
zasobów wewnętrznych oraz zewnętrznych nauczyciela. 

Nabycie umiejętności stosowania technik coachingowych wspierających proces 
uczenia się. 
10.  Rola pytań w rozwijaniu myślenia krytycznego i twórczego zwłaszcza w 
natłoku informacji. Co zrobić, aby nie dać się zmanipulować.  

11. Jak nauczyć dziecko pracować w grupie. Wzajemne motywowanie się i 
wymiana wiedzy – to tylko niektóre zalety pracy grupowej.  Aby była ona 
efektywna, należy dbać o atmosferę, rozwijać komunikatywność i uczyć się 
rozwiązywania konfliktów. 

12. Jak skutecznie uczyć savoir-vivre.  Współczesny kodeks dobrego zachowania 
jest o wiele bardziej elastyczny, co nie znaczy, że określone zasady nie 
obowiązują. Żyjemy w społeczności – rodzinie, szkole, wśród sąsiadów i 
znajomych. 
Oczywiście istnieje cały katalog zachowań, które regulują wszystkie dziedziny 
naszego życia: zachowanie przy stole, w pracy, kinie, teatrze, na spacerze… Nas, 
ze zrozumiałych względów, najbardziej interesuje środowisko szkolne. 
Oto kilka zasad, których kulturalny uczeń powinien przestrzegać: 

• nie używamy wulgarnego słownictwa, 
• nie przeszkadzamy podczas lekcji, szanujemy pracę nauczyciela i kolegów, 
• nie używamy przemocy słownej i fizycznej, 
• nie niszczymy mienia szkolnego i cudzej własności, 
• pomagamy potrzebującym, 
• jesteśmy punktualni, 
• umiemy słuchać innych, 
• dbamy o higienę osobistą 

 
13.Prawo oświatowe - podstawowe pojęcia i dokumenty prawa oświatowego. 
Aktualności, zmiany w prawie. 
 
14.  Programy profilaktyczno-wychowawcze.  Odnoszą się do uczniów, 
nauczycieli i rodziców. Powinny być przygotowane w oparciu o 
przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej 
społeczności szkolnej. (Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala rada 
rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną). 
Zwrócenie na wartości – tolerancja, akceptacja. 


