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Czym będziemy zajmować się w sieci ?

„Nauczyciel i uczeń w centrum uwagi -

jak zadbać o swój i swoich uczniów dobrostan 

fizyczny i psychiczny”





Szkolenie z ekspertem
04.04.22 r.

„Dbam o siebie, czyli dobrostan 
nauczyciela” 

Maria Dworzycka















Szkolenie z ekspertem 

23.05.2022 r. 

„Techniki relaksacyjne, które można 
wykorzystać w klasie” 

A. Ewald

















Szkolenie z ekspertem 
13.06.2022 r.

„Multikulturowość w szkole , jak 
rozwiązywać pojawiające się problemy, 
dzieci z doświadczeniem migracji” 

Marcelina Wnęk





Szkolenie z ekspertem 

29.09.2022 r.

Zachowania agresywne wśród uczniów” 
Małgorzata Cużytek









Szkolenie z ekspertem 

24.10.2022 r.

„Jak rozmawiać z uczniem, u którego 

zdiagnozowano Aspergera?”

Marcelina Wnęk











Spotkanie 

21.11.2022 r.

Dzielenie się dobrymi praktykami 



Ewaluacja działań sieci 

12.12.2022 r.

1.Podsumowanie pracy w sieci. 
2.Wnioski do dalszej pracy.
3.Ewaluacja działań sieci.





Rekomendacje 

● Wszyscy uczestnicy sieci zadeklarowali udział w kolejnej edycji.

● Uczestnicy sieci wysoko ocenili pracę sieci, szczególnie 

spotkania z ekspertami.

● Bardzo cenna była wymiana doświadczeń i dzielnie się wiedzą.



Mocne strony sieci 
► możliwość wymiany doświadczeń

► wzbogacenie warsztatu pracy

► nastawienie na dialog

► bardzo dobre przygotowanie ekspertów

► bardzo dobre zarzadzanie czasem spotkań,

► dbanie o przepływ informacji i komunikację w grupie, 

► bardzo dobra atmosfera pracy w grupie

► kontakty koleżeńskie

► nowe umiejętności, podniesienie kompetencji

► osobisty rozwój

► wspólne rozwiązywanie problemów

► miła, życzliwa, serdeczna atmosfera panująca w grupie

► informacje po spotkaniach i o spotkaniach przekazywane na bieżąco

► możliwość podzielenia się spostrzeżeniami 

► bezpłatna forma szkolenia

► dobre praktyki 

► zaangażowanie koordynatora,



Dobre praktyki 
linki do ciekawych lekcji , scenariuszy zajęć i ćwiczeń 

1. Mindfulness dla dzieci przed snem

2. Frustracja, wstyd – techniki mindfulness dla dzieci

3. Panika, strach – techniki mindfulness dla dzieci

4. Utulanka-zasypianka – mindfulness przed snem

5. Joga w klasie

6. Ciało i umysł – mindfulness dla dzieci

7. Znikające kamienie. Na tropie spokoju – mindfulness dla 
dzieci

8. Uważność w relacjach z dziećmi z perspektywy szkolnego 
psychologa

9. Mindfulness dla dzieci

1. Brokatowa kula – techniki mindfulness dla dzieci

2. Uwaga, spokój – techniki mindfulness dla dzieci

3. Radzenie sobie ze stresem – techniki mindfulness dla 

dzieci

4. Mindfulness. Jak być uważnym? – Lekcja dla ucznia ze 

spektrum autyzmu

5. Zazdrość, przytłoczenie – lekcja dla uczniów ze 

spektrum autyzmu

6. Jak praktykować współczucie w miejscu pracy dla 

samego siebie

https://autyzmwszkole.com/2022/07/18/mindfulness-dla-dzieci-przed-snem/
https://autyzmwszkole.com/2022/07/11/frustracja-wstyd-techniki-mindfulness-dla-dzieci/
https://autyzmwszkole.com/2022/07/04/panika-strach-techniki-mindfulness-dla-dzieci/
https://autyzmwszkole.com/2022/06/14/utulanka-zasypianka-mindfulness-przed-snem/
https://autyzmwszkole.com/2022/06/08/joga-w-klasie/
https://autyzmwszkole.com/2022/06/07/cialo-i-umysl-mindfulness-dla-dzieci/
https://autyzmwszkole.com/2022/05/31/znikajace-kamienie-na-tropie-spokoju-mindfulness-dla-dzieci/
https://autyzmwszkole.com/2022/05/17/uwaznosc-w-relacjach-z-dziecmi-z-perspektywy-szkolnego-psychologa/
https://autyzmwszkole.com/2022/05/11/mindfulness-dla-dzieci/
https://autyzmwszkole.com/2022/04/11/brokatowa-kula-techniki-mindfulness-dla-dzieci/
https://autyzmwszkole.com/2022/02/21/uwaga-spokoj-techniki-mindfulness-dla-dzieci/
https://autyzmwszkole.com/2022/02/02/radzenie-sobie-ze-stresem-techniki-mindfulness-dla-dzieci/
https://autyzmwszkole.com/2021/11/29/mindfulness-jak-byc-uwaznym-lekcja-dla-ucznia-ze-spektrum-autyzmu/
https://autyzmwszkole.com/2021/11/22/zazdrosc-przytloczenie-lekcja-dla-uczniow-ze-spektrum-autyzmu/
https://autyzmwszkole.com/2021/11/18/jak-praktykowac-wspolczucie-dla-samego-siebie-w-miejscu-pracy/


Zapraszamy do kolejnej edycji 

sieci w roku szkolnym 

2022/2023
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