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Plan, cele i treści szkolenia:

I. Prace konkursowe i znaczenie ich wizualizacji związane z hasłem 

Światowego Dnia Zdrowia 2021.

II. Przykłady poprawy zdrowia i radzenia sobie w sytuacji trudnej

i nowej.

III.     Zasoby/Bibliografia Biblioteki Pedagogicznej.

IV.     Wypalenie zawodowe i przeciwdziałanie zjawisku. 

V.     Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w praktyce szkolnej. 

VI.    Metody i techniki wykorzystywane w pracy z uczniami przy 

realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego na każdym

etapie edukacyjnym.

VII.   Promocja zdrowia psychicznego w praktyce. 
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Program konferencji:

15.00–15.10 – Otwarcie konferencji – Urszula Pańka, dyrektorka ZCDN-u

15.15–15.45 – Wizualizacja i jej znaczenie w realizacji działań promocji 
zdrowia – Magdalena Stachel, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Szczecinie

15.45–17.30 – Strategie radzenia sobie ze stresem, Bogumiła Koman, Krzysztof 
Łachmańczuk, psychoterapeuci Zachodniopomorskiego Oddziału Towarzystwa 
Rodzin  i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „ Powrót z U

16.30–17.30 – Wypalenie zawodowe – przeciwdziałanie wypaleniu 
zawodowemu, Anna Borkowska, psychoterapeutka, Zachodniopomorski 
Instytut Psychoterapii w Szczecinie

17.30-18.45 –Edukacja zdrowia psychicznego – propozycje metodyczne 
w praktyce szkolnej, Małgorzata Majewska, nauczycielka konsultantka ds. 
nauczania biologii i promocji zdrowia, ZCDN

18.45–19.00 – Zakończenie konferencji, dyskusja i wnioski
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Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 
na rok 2020/2021

• Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej 
państwa w roku szkolnym 2020/2021:

• Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie 
samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 

• Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem 
kształcenia osób dorosłych.

• Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-
-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych.

• Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 
metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii 
cyfrowych.

• Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw 
i respektowanie norm społecznych.

• Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty   i egzaminu maturalnego 
przeprowadzonego w roku 2021
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Edukacja zdrowia psychicznego – propozycje 
metodyczne w praktyce szkolnej
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Bibliografia a zdrowie psychiczne
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Model Szkoły i Przedszkola Promujących  Zdrowie  ORE

Źródło: Szkoła Promująca Zdrowie. Poradnik  dla szkół i osób wspierających ich działania                          
w zakresie promocji zdrowia, ORE, 2016, 2019
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Źródło: Szkoła Promująca Zdrowie. Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania                         
w zakresie promocji zdrowia, ORE, 2016,2019
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Diagnozowanie i wypowiedzi dzieci i uczniów
Źródło: Szkoła Promująca Zdrowie. Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania                         
w zakresie promocji zdrowia, ORE, 2016,2019

• Przedszkole:

• Narysuj i opowiedz: 5–6-latki

• Co lubię w moim przedszkolu?

• Czego nie  lubię w moim przedszkolu?

• SP:

• Narysuj i napisz II/III SP

• Praca pisemna: jak się czuję w mojej klasie IV/V SP

• Ankiety VI–VIII SP
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Bibliografia: Biblioteka Pedagogiczna i ORE
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wypowiedź prof. J. Pyżalskiego z 11.05.2021 

• Relacje 

• Odwrócone nauczanie 

• Praca zespołowa/grupowa

• Uczenie się od innych i wzajemne od siebie

• Aktywizacja i metody aktywizujące

• Współpraca 

• Dialog

• Dyskusja

• Wnioski

• Relacje i przykład: sznurki, zbudowanie wielu powiązań, 
sznurków
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Bibliografa, karty pracy
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Bibliografa, karty pracy
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Bibliografa, karty pracy
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Bibliografia, programy: scenariusze, metody, 
środki dydaktyczne, teksty, wiedza
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Program, obudowa: scenariusze, metody , 
środki dydaktyczne 
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Program i możliwość wykorzystania
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Przedmioty ogólnokształcące, godziny 
z wychowawcą: prace pisemne uczniów, wypowiedzi

• Ankieta, różne narzędzia

• List do…

• Lista pytań

• Opis 

• Zadania konkursowe, egzaminów zewnętrznych

• Streszczenie

• Drzewko decyzyjne 

• Sieci 

• Wybór wartości, style życia

• Lista pytań kluczowych
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Informatory Urzędu Marszałkowskiego
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„Poradnik Bibliotekarza” 1996, nr 6, str. 36
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https://pixabay.com/pl/photos/drzewo-tu%C5%82%C3%B3w-korzenie-kora-
569275 etap 1,  I faza początek procesów / jak powstaje ekosystem?       
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https://pixabay.com/pl/photos/search/las/
etap 2, II faza, uzyskanie efektu
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https://pixabay.com/pl/photos/search/las/
etap 3, III faza, dokąd zmierzamy?
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Dziękuję za uwagę

• Małgorzata Majewska 

• nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji 
zdrowia, 

• nauczania przedmiotów z obszaru biologiczno-chemicznego, 
ZCDN 

• tel.: 91 4350654/22, 600436646 

• mmajewska@zcdn.edu.pl

24wtorek, 29 czerwca 2021

mailto:mmajewska@zcdn.edu.pl

