
 

 

KLASA NA MEDAL! Niezawodne sposoby na godzinę 

wychowawczą i nie tylko! 
 

Warsztaty online z MARTĄ SIWAK -pozytywnie zakręconą polonistką, 
specjalistką od wszelakich metod na atrakcyjne lekcje 

 
Nie od dziś wiadomo, że bezpieczeństwo, relacje, zgrany zespół, to podstawa środowiska 
sprzyjającego uczeniu się. W takim otoczeniu nie boimy się krytyki, popełniania błędów, a tym samym 
nie boimy się wyzwań i przeciwności, na które napotykamy podczas dążenia do wyznaczonego celu. 
Nie zapominajmy, że godzina wychowawcza w dzisiejszych czasach jest przedmiotem nr 1.  
To na niej możemy poznać potrzeby, lęki, mocne i słabe strony naszych uczniów, czyli wszystko to, co 
jest nam – nauczycielom potrzebne do wyznaczania odpowiedniej drogi. Takiej, gdzie każdy uczeń 
osiąga swój wewnętrzny sukces i jest pewny swojej wartości.  
 

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:   

• Utworzenie zespołu nauczycieli, którzy rozumieją potrzebę ujednolicenia niektórych 

elementów lekcji, celem stworzenia przyjaznego środowiska edukacyjnego. 

• Stworzenia efektywnego kontraktu klasowego w języku odbiorców. 

• Wypracowanie klasowych rytuałów, ważnych w procesie integracji zespołu. 

• Stworzenie „wzmacniaczy” każdego ucznia, w każdym potrzebnym momencie. 

• Odpowiedź na pytanie: Dlaczego warto zadbać o zgrany zespół klasowy? 

• Wypracowanie i stworzenie „Narzędziownika” z metodami i technikami na godziny 

wychowawcze i nie tylko. 

TEMATYKA: 

• Wiedzodzielnia - rola i zadania wychowawcy klasy a współpraca nauczycieli uczących. 

• Kontrakt klasowy – forma i znaczenie. 

• Budowanie zgranego zespołu – na co koniecznie należy zwrócić uwagę.  

• Klasowa „bomba” – współpraca się opłaca. 

• Klasowe Bingo, Trimino, Drzewo z mocnymi korzeniami itp. 

• Narzędzia do pracy z uczniami nad poczuciem własnej wartości. 

• Emocje, jak sobie z nimi radzić? – bogaty zbiór gier i zabaw. 

• Korzyści płynące z naszej różnorodności – „narzędziownik” metod  
i technik. 

• Nasze stałe wzmacniające spotkania – ich forma i tematyka. 

• Recepta na „trudne” zachowania w klasie – gotowe receptury do wykorzystania na już. 

• Godzina wychowawcza i nasze klasowe rytuały. 

 



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych 

Forma: online 

Czas trwania:  3 godziny dydaktyczne 

Termin: 15.02.2022 r., godz. 17:00-19:15 

Cena: : 149 zł brutto (cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie  

o udziale w szkoleniu) 

1790 zł brutto za udział w szkoleniu RP (grupa do 20 osób, powyżej – dopłata 30 zł 

brutto za osobę) 

 

 

Osoba prowadząca: Marta Siwak - pozytywnie zakręcona  polonistka, dyrektor szkoły w MOS, trenerka 

edukacyjna od motywacji, kreatywności, nietuzinkowych metod nauczania,  nastawiona na współpracę 

z inspirującymi ludźmi i pracę z młodzieżą na tzw. zakręcie       

 

Zgłoszenia na stronie www.empiria.edu.pl,  
zakładka ZGŁOSZENIA na szkolenia otwarte 

 

 

 

 

 

 

http://www.empiria.edu.pl/

