
KOD FORMY 
01-1/20/21           

PROFESJONALNE UŻYWANIE NARZĘDZI ZDALNYCH - CZYLI JAK UNIKNĄĆ 
PUŁAPEK, W KTÓRE WPADŁY NAUCZYCIELKI ZE "SZKOŁY Z TVP". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności na temat elementarnych zasad profesjonalnej 
pracy zdalnej w edukowaniu innych ludzi oraz ukazanie kilku przydatnych narzędzi w pracy 
nauczyciela, które mogą wspomóc prowadzącego lekcję w zakresie efektywności pracy, 
zaciekawienia prezentowanymi zagadnieniami i egzekwowania przekazanej wiedzy.    
 
Adresatami szkolenia są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, przewodniczący zespołów 
nauczycielskich. 

 

Program:  
1. Prezentacja i zapoznanie się. Wprowadzenie w temat   

2. Pułapki nauczania zdalnego – case study 

3. Formy pracy zdalnej  

4. Zalety pracy zdalnej 

5. Zasady pracy zdalnej: 

a) Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów 

b) Stanowisko pracy 

c) Uatrakcyjnianie zajęć zdalnych – przydatne narzędzia 

6. Podsumowanie, wspólne wnioski, zadanie wdrożeniowe 

Edukator: Maciej Woropaj 
Doświadczony trener, coach, moderator i mediator. Ukończył administrację na Uniwersytecie 
Łódzkim oraz międzynarodowe studia Master of Public Administration na bazie MBA w Polsko – 
Amerykańskim Instytucje Zarządzania przy UŁ, a także coaching i mentoring w biznesie na 
Politechnice Łódzkiej oraz studia podyplomowe Fundusze Strukturalne UE. Absolwent studium 
„Psychologia różnic indywidualnych w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim”. 
Posiada m.in certyfikaty Matrik Professional Management Trainter – Management Training Tools, 
Certyfikat Regional Policy In European Union Teritorial Marketnikg Uniwersytetu w Udine (Włochy). 
Pracował jako trener, konsultant i menedżer w biznesie, administracji i oświacie. Założyciel Fundacji 
„Aby nikt nie zginął” zajmującej się profilaktyką uzależnień i szkoleniami kadr oświaty (www.aby-
nikt.org). 
 

INFORMACJE DODATKOWE: 
 
Uczestnik szkolenia przynosi 
swój laptop przystosowany do 
pracy zdalnej 

Wymiar godzin:  
5 godzin dydaktycznych 
 

Termin realizacji: 
28.09.2020 r. godz. 15.00-19.15 
 

Miejsce szkolenia zostanie podane po zebraniu 
grupy 
 

Koszt:  
 
150 zł  

Jeśli odczuwasz ulgę, że to nie Ty poprowadziłeś „Szkołę z TVP” i nie stałeś się memem, to to 
szkolenie jest dla Ciebie. Z dnia na dzień nauczyciele zmuszeni byli przejść na pracę zdalną  
i nawet przy najlepszych chęciach oraz przygotowaniach okazało się, że niezwykle łatwo było 
wpaść w wiele pułapek. A wystarczyło przestrzegać kilku prostych zasad, egzekwować je. 
Możecie się nie zgadzać, ale Pani ze „Szkoły z TVP”, która „siała trawę” zasłużyła na brawa jeśli 
chodzi o pomysł metodyczny i dydaktyczny. W tym wypadku zawiódł ten, kto mógł ją 
przygotować do pracy przed kamerą, a tego nie zrobił. Jeśli chcesz być profesjonalistą w pracy 
zdalnej przyjdź na to szkolenie.      



 

 
 

 


