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Szkolenia, które Państwu proponujemy uwzględniają podstawowe kierunki realizacji 

polityki  oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022, w tym w szczególności 

w zakresie:

wychowania do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych 

postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie

podnoszenia jakości edukacji poprzez działania uwzględniające 

zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów

zapewnienia  wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie 

w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19

roztropnego korzystania w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń, których listę prezentujemy poniżej.

Szczegółowe informacje na temat programu poszczególnych szkoleń, sylwetek 

prowadzących, jak również cen oferowanych usług szkoleniowych dostępne są na stronie

internetowej Humaneo pod adresem: www.humaneo.pl/odn

Jednocześnie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami. Na Państwa życzenie 

zorganizujemy również inne szkolenia, których zakres merytoryczny, liczba godzin 

i terminy dostosowane zostaną do potrzeb Państwa placówki. 
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SZKOLENIA

Rozpoznawanie potencjału ucznia na podstawie analizy pisma 
odręcznego

Psychologiczne aspekty funkcjonowania ucznia i nauczyciela w 
warunkach izolacji społecznej i ich wpływ na kształtowanie osobowości

Zastosowanie wybranych technik mediacyjnych w kontaktach z uczniem 
i rodzicem 

Coachingowe metody prowadzenia rozmów nastawione na skuteczność 
w komunikacji z uczniami i rodzicami

Jak wydobyć motywację do działania i pracy w roli nauczyciela? 

Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym w pracy 
nauczyciela warunkach izolacji społecznej

Radzenie sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym 
– zajęcia warsztatowe 

Kształtowanie umiejętności społecznych – zajęcia warsztatowe 

Neurodydaktyka - uczenie przyjazne mózgowi 

Mnemotechniki – jak je wykorzystać w procesie dydaktycznym

Myślenie wizualne w szkole – jak tworzyć i wykorzystać notatki graficzne 
na lekcji

Plastyka sensoryczna jako jedna z głównych form aktywności dziecka 

Komunikacja i współpraca z uczniami i rodzicami w środowisku cyfrowym 

Netykieta, tożsamość i własność cyfrowa 

Bezpieczeństwo danych, informacji i treści cyfrowych w pracy nauczyciela 

Dobre praktyki w stosowaniu RODO w placówce oświatowej
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Rozpoznawanie 

potencjału ucznia 

na podstawie analizy

pisma odręcznego

Jedyne w Polsce szkolenie 

z zakresu grafologii dla nauczycieli! 

Psychologiczne aspekty 

funkcjonowania ucznia 

i nauczyciela w warunkach 

izolacji społecznej i ich wpływ 

na kształtowanie osobowości

Szkolenie skierowane do  nauczycieli, wychowawców, pedagogów, szkolnych 

doradców zawodowych, którzy w swojej codziennej pracy są mimowolnymi 

świadkami pisma swoich podopiecznych. Pismo odręczne jest odzwierciedleniem 

osobowości, stanu zdrowia, stanu psychicznego i emocjonalnego. Jego uważna 

analiza może przyczynić się do lepszego zrozumienia stanu w jakim znajduje się 

uczeń i podjęcia odpowiednich działań, mających na celu eliminowanie sytuacji 

kryzysowych.  

Szkolenie przygotuje uczestników do dokonywania analizy pisma odręcznego, 

z uwzględnieniem szeregu czynników, takich jak m.in. nacisk pisma, wielkość, szerokość 

i pochylenie pisma, odległości między literami, wyrazami i wersami, sposób wiązania liter,

linearność pisma czy stosunek wielkościowy poszczególnych stref pisma. 

W programie m.in.: 

wyznaczania i interpretacji kąta pochylenia pisma, symbolika przestrzeni 

psychologicznej pisma, rozpoznawania wielkości i nacisku pisma, krytyczna analizy 

poszczególnych elementów pisma odręcznego, metody i narzędzia przydatne 

w analizie pisma odręcznego, rozpoznawania znaków świadczących o poszcze-

gólnych predyspozycjach zawodowych, określanie cech osobowości na podstawie 

analizy poszczególnych znaków, ćwiczenia praktyczne. 

Szkolenie składa się z czterech modułów, uwzględniających psychologiczne 
uwarunkowania izolacji społecznej, jej skutki oraz praktyczne metody 
przełamywania negatywnych następstw izolacji. Zajęcia mają charakter
wykładowy w oparciu o model terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. 

MODUŁ I
Wyzwania i zagrożenia w kształtowaniu osobowości młodego człowieka

MODUŁ II
Psychologiczne aspekty funkcjonowania ucznia i nauczyciela w warunkach izolacji 
społecznej

MODUŁ III
Metody i techniki komunikacji i wsparcia osób przebywających w izolacji

MODUŁ IV
Praktyczne aspekty wykorzystania dostępnych narzędzi wspierających rozwój 
uczniów i nauczycieli

  
Liczba godzin:

8 godzin dydaktycznych 
(proponowane 2 x 4 godz.) 

Liczba godzin:
16 godzin dydaktycznych 

(4 x 4 godziny)

Szkolenie prowadzi:
Natalia Grońska

psycholog z uprawnieniami 
z zakresu psychografologii 

Szkolenie prowadzi:
Natalia Grońska

psycholog

    
Forma: 

stacjonarna 

Forma: 
stacjonarna 
lub zdalna
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Zastosowanie 

wybranych 

technik mediacyjnych 

w kontaktach 

z uczniem i rodzicem 

Coachingowe metody 

prowadzenia rozmów 

nastawione na skuteczność 

w komunikacji 

z uczniami i rodzicami

Mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania 

sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. Rozmowy te prowadzi 

mediator - bezstronna i neutralna osoba, do zadań której należy wspieranie 

komunikacji, łagodzenie ewentualnego napięcia lub stresu i pomoc w osiągnięciu 

porozumienia. Rozwiązywanie sporów w drodze mediacji, opierającej się na 

zasadzie dobrowolności, bezstronności i poufności, może stać się znakomitym 

sposobem na szybkie i skuteczne rozwiązywania sporów i konfliktów w środowisku

szkolnym, zarówno w relacjach z uczniami rodzicami, jak i pracownikami szkoły. 

W programie m.in.: 

rola i zadania mediatora, zasady i standardy postępowanie mediacyjnego, 

psychologia konfliktu, przegląd metod rozwiązywania konfliktu, etapy postępowania 

mediacyjnego, wybrane techniki, strategie i zasady mediacyjne, prowadzenie 

postępowania mediacyjnego, trening praktycznych umiejętności prowadzenia 

rozmów ze stronami, prawne aspekty postępowania mediacyjnego, przygo-

towywanie dokumentacji postępowania mediacyjnego. 

Szkolenie składa się z czterech modułów. Obejmuje wprowadzenie do metod 
coachingowych, rozumienia korzyści i techniki zadawania pytań, zaciekawiania się 
perspektywą rozmówcy (rodzica lub ucznia), zamiast przekonywania i uza-
sadniania racji. Wprowadza zmianę myślenia w tradycyjnym podejściu nauczyciela 
do ucznia lub rodzica, w sytuacji zmieniającej się rzeczywistości, występowaniu 
sytuacji kryzysowych, związanych ze zdalnym nauczaniem, oraz niejedno-
znacznością wypełnianych ról społecznych i rodzinnych. Podejście coachingowe 
pozwala wzmacniać odpowiedzialność każdej ze stron w bezpiecznie prowadzonej 
rozmowie.

MODUŁ I. Coachingowe podejście w relacjach nauczyciel – uczeń oraz nauczyciel – 
rodzic: charakterystyka podejścia, główne założenia, wskazania i ograniczenia. 

MODUŁ II. Koncepcja efektywnej komunikacji oparta o model Stanów JA wg. E. Berne’a: 
Rodzic – Dorosły – Dziecko. Poszukiwanie adekwatnych wzorców komunikacji i ogra-
niczanie negatywnych. Rozwijanie postawy nastawionej na dialog i porozumienie.

MODUŁ III. Kluczowe umiejętności w prowadzeniu rozmów z elementami 
coachingowymi: aktywne słuchanie, zadawanie mocnych pytań, empatyczne podejście oraz 
tworzenie bezpiecznej  relacji podczas spotkań i nastawienie na rozwiązania.

MODUŁ IV. Kontraktowanie – jako metoda uzgadniania zakresu, odpowiedzialności i celu 
rozmowy z podejściem coachingowym, ograniczająca wchodzenie w gry psychologiczne 
i prowadząca do efektywnych uzgodnień i rozwiązań z rodzicami uczniów. Przykładowe gry 
psychologiczne, mogące się rozgrywać w relacji nauczyciel- rodzic- uczeń. Koncepcja Trójkąta 
dramatycznego. Techniki wychodzenia z gier psychologicznych. 

  
Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych 
Liczba godzin:

16 godzin dydaktycznych 
(4 x 4 godziny)

      
Forma: 

stacjonarna 
lub zdalna

Forma: 
stacjonarna 
lub zdalna
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Szkolenie prowadzi:
Natalia Grońska

psycholog z uprawnieniami 
mediatora sądowego

Szkolenie prowadzi:
Monika Kuras

trener, coach, psycholog



Jak wydobyć 

motywację 

do działania 

i pracy 

w roli nauczyciela? 

Radzenie sobie 

ze stresem i wypaleniem 

zawodowym w pracy 

nauczyciela w warunkach 

izolacji społecznej

  
Liczba godzin:

8 godzin dydaktycznych
(2x4 godziny) 

Liczba godzin:
10 godzin dydaktycznych 

(2 x 5 godzin)

      
Forma: 

stacjonarna 
lub zdalna

Forma: 
stacjonarna 
lub zdalna
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Szkolenie składa się z dwóch modułów.  Celem jego jest wzmocnienie świadomości 
w obszarze własnych motywatorów, wypełnianych ról zawodowych i osobistych 
oraz poszukiwanie przyczyn utraty zaangażowania, rozwijania umiejętności 
i stosowania technik wzmacniających motywację.  

MODUŁ I
Czynniki motywujące i demotywujące w pracy nauczyciela. Kotwice karier 
zawodowych Edgara Scheina – diagnozowanie własnych kotwic motywacyjnych 
uczestników. Techniki automotywacji oraz włączanie technik zdrowego myślenia – 
przeformułowanie negatywnych myśli.  Koncepcja głasków E.Berne’a – ekonomia 
znaków rozpoznania przyjmowanych od innych i dawanych sobie. 

MODUŁ II
Koncepcja Ról Społecznych B. Schmidta (społeczne, prywatne, organizacyjne
 i zawodowe) – czyli w jakich obszarach jestem spełniony a w jakich mam deficyt lub 
nadmiar, w jakich rolach brakuje granic i jak to wpływa na wewnętrzną motywację 
i współpracę z innymi ma gruncie osobistym  i zawodowym. Realizacja własnych 
potrzeb, wzmacnianie samego siebie i budowanie siły osobistej.

Szkolenie składa się z dwóch modułów. W ramach pierwszego przedstawione 
zostaną teoretyczne aspekty zagadnienia, natomiast moduł drugi skoncentrowany 
jest na praktycznych wskazówkach i rozwiązaniach sytuacji kryzysowych. W efekcie 
szkolenia Uczestnicy nabędą umiejętność skutecznego przeciwdziałania skutkom 
długotrwałego odosobnienia oraz wyuczonej bezradności, poznają techniki 
i metody budowania odporności na występujące w życiu codziennym stresory. 

MODUŁ I. 
Izolacja społeczna jako źródło stresu i kryzysu. Specyfika sytuacji trudnych 
i kryzysowych. Funkcjonowanie osoby w stresie i kryzysie. Style i strategie radzenia 
sobie. Przeciwdziałanie skutkom długotrwałego stresu. Syndrom wyuczonej 
bezradności, a izolacja społeczna. Syndrom wypalenia zawodowego i jego objawy.

MODUŁ II. 
Techniki i metody rozwijania odporności na sytuacje stresowe. Automotywacja jako 
metoda przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu u osób zajmujących się 
fachowym pomaganiem. Dialog motywujący, jako narzędzie wspierające 
neutralizację skutków wypalenia zawodowego. Podstawy terapii uważności jako 
element profilaktyki.

Szkolenie prowadzi:
Monika Kuras

trener, coach, psycholog

Szkolenie prowadzi:
Natalia Grońska

psycholog



Radzenie 

sobie ze stresem 

oraz wypaleniem 

zawodowym 

– zajęcia warsztatowe 

Kształtowanie 

umiejętności 

społecznych 

– zajęcia warsztatowe 

  
Liczba godzin:

6 godzin dydaktycznych
Liczba godzin:

6 godzin dydaktycznych
Szkolenie prowadzi: 

Paulina Mos 
psycholog

Szkolenie prowadzi: 
Paulina Mos 

psycholog

 
Forma: 

stacjonarna, 
warsztatowa

Forma: 
stacjonarna, 
warsztatowa
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Celem szkolenia jest wyeliminowanie ciągłego napięcia i uzyskanie poczucia 

równowagi życiowej. Udział w szkoleniu pozwoli na uświadomienie sobie 

indywidualnych przyczyn stresu w życiu prywatnym, jak i zawodowym, zro-

zumienie przebiegu reakcji stresowej oraz sposobów pozwalających świadomie jej 

zapobiegać, sprzyjać będzie również odnalezieniu  równowagi życiowej, jako

sposobu zapobiegania wypaleniu zawodowemu. 

W programie m.in.: 

stres w ujęciu trzech obszarów: bodziec, reakcja i proces, podział stresu ze względu 

na czas trwania i stopień intensywności, stres w znaczeniu pozytywnym; eustress jako 

siła napędowa do działania, analiza objawów stresu w sprawności intelektualnej oraz 

zachowaniach symptomatycznych, „test objawów stresu” jako metoda pozwalająca 

na  sprawdzenie indywidualnej podatności na stres, przyczyny stresu zawodowego 

związane z treścią i organizacją miejsca pracy, syndrom wypalenia zawodowego, 

mechanizmy obronne i działania profilaktyczne w walce ze stresem, techniki 

relaksacyjne jako metoda na odciążenie ciała i umysłu. Szkolenie realizowane 

z wykorzystaniem ćwiczeń grupowych, interaktywnych zadań zespołowych, 

kwestionariuszy i testów z  autoanalizą oraz omówieniem przez psychologa.

Celem szkolenia jest kształtowanie kompetencji i umiejętności niezbędnych do 
efektywnego funkcjonowania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach inter-
personalnych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje kwestie: samooceny,
komunikacji międzyludzkiej, asertywności, autoprezentacji oraz motywacji. 

W programie m.in.: 
uwarunkowania samooceny oraz rola obrazu siebie w osobowym funkcjonowaniu 
człowieka, kształtowanie świadomości poczucia własnej wartości, wiary we własne 
możliwości oraz pozytywnych przekonań na swój temat, trening dokonywania 
ilościowego bilansu sukcesów i porażek, afirmacja jako sposób stymulowania rozwoju 
osobistego, model dwustronnej komunikacji jako skuteczny sposób porozumiewania 
się, efektywna autoprezentacja, wpływ negatywnych przekonań na jakość życia,
trening przeformułowania negatywnych przekonań w przekonania konstruktywne.

W wyniku zrealizowanej usługi Uczestnicy poznają metody skutecznego reagowania na 
agresywne zachowania innych osób oraz radzenia sobie z poniżeniem, nauczą się 
wyrażania negatywnych emocji bez stosowania agresji i przemocy, dowiedzą się w jaki 
sposób wyrażać i bronić własnego zdania.  Szkolenie realizowane z  wykorzystaniem 
ćwiczeń grupowych, interaktywnych zadań zespołowych, kwestionariuszy i testów 
z autoanalizą oraz omówieniem przez psychologa. 



Neurodydaktyka 

- uczenie przyjazne 

mózgowi 

Mnemotechniki 

– jak je wykorzystać 

w procesie 

dydaktycznym

  
Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne 
+ 1 godz. konsultacji 
po zakończeniu zajęć 

Liczba godzin:
4 godziny dydaktyczne 

+ 1 godz. konsultacji 
po zakończeniu zajęć 
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Celem szkolenia jest inspiracja i zdobycie nowych, atrakcyjnych narzędzi do pracy 

z uczniami. Szkolenie skupione jest wokół zagadnień związanych z efektywną 

nauką przyjazną mózgowi. Zakres tematyczny szkolenia to: podstawy 

neurodydaktyki, techniki zapamiętywania-mnemotechniki, myślenie wizualne, 

technika szybkiego czytania, motywacja, trening uważności – Mindfulness i trening 

relaksacyjny. 

W programie m.in.: 

podstawy neurodydaktyki w zakresie pozwalającym zrozumieć uwarunkowania 

procesu uczenia, budowa i funkcje mózgu w kontekście percepcji, przetwarzania 

informacji i uczenia się, techniki efektywnej nauki; w tym techniki zapamiętywania-

mnemotechniki, ich przykłady i sposoby wykorzystania w szkole, myślenie wizualne 

i różne formy notatek graficznych i ich praktyczne wykorzystanie w procesie 

dydaktycznym, technika szybkiego czytania, fakty i mity, rodzaje ćwiczeń, trening 

uważności Mindfulness i trening relaksacyjny, jako narzędzia pracy z uczniem, 

motywacja, rodzaje motywacji i jej rola w procesie uczenia się, formy dostosowania 

sposobów uczenia do zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia. 

Celem szkolenia jest poznanie technik skutecznego zapamiętywania - mnemotechnik 

i sposobów ich zastosowania w szkole oraz inspiracja i zdobycie nowych, 

atrakcyjnych narzędzi do pracy z uczniami. Szkolenie skupione jest wokół technik 

zapamiętywania, myślenia wizualnego, storytellingu i praktycznych sposobów ich 

wykorzystania w szkole.

W programie m.in.: 

podstawy neurodydaktyki, budowa i funkcje mózgu w kontekście uczenia się, 

6 mnemotechnik przydatnych w edukacji, praktyczne przykłady wykorzystania 

mnemotechnik w procesie uczenia i uczenia się, storytelling i rola opowieści, jako formy 

efektywnej nauki sprzyjającej zapamiętywaniu, myślenie wizualne i różne formy 

notatek graficznych, przedstawienie możliwości zastosowania i wskazanie na 

przykładach, tworzenie notatek graficznych, zastaw przydatnych narzędzi, bank ikon, 

mindfulness i rola uważności w dydaktyce, praktyczne dostosowanie mnemotechnik do 

zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia. 

      
Forma: 

stacjonarna 
lub zdalna

Forma: 
stacjonarna 
lub zdalna

Szkolenie prowadzi:
Joanna Lasoń

socjoterapeutka, terapeutka 
EEG biofeedback

Szkolenie prowadzi:
Joanna Lasoń

socjoterapeutka, terapeutka 
EEG biofeedback



Myślenie 

wizualne w szkole 

– jak tworzyć 

i wykorzystać 

notatki graficzne na lekcji

Plastyka sensoryczna 

jako jedna 

z głównych form 

aktywności dziecka

Szkolenie dedykowane 

dla nauczycieli przedszkola 

  
Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne 
+ 1 godz. konsultacji 
po zakończeniu zajęć 

Liczba godzin:
8 godzin dydaktycznych 

(2 x 4 godziny)

16 17

Celem szkolenia jest poznanie różnych form notatek graficznych i sposobów ich 

zastosowania oraz inspiracja i zdobycie nowych, atrakcyjnych narzędzi do pracy 

z uczniami. Zakres szkolenia obejmuje przedstawienie rodzajów notatek 

graficznych, zasad i sposobów ich tworzenia, oraz praktyczne wykorzystanie

myślenia wizualnego w pracy z uczniami. 

W programie m.in.: 

podstawy neurodydaktyki, czyli nauki przyjaznej mózgowi, budowa i funkcje mózgu 

w kontekście percepcji i uczenia się, myślenie wizualne jako forma efektywnej nauki 

sprzyjającej zapamiętywaniu, różne formy notatek graficznych w tym m.in. mapy 

myśli, sketchnotki, zasady i sposoby tworzenia notatek wizualnych, bank ikon, 

praktyczne zastosowanie notatek graficznych na lekcji i w procesie uczenia się, 

dostosowanie notatek graficznych do zróżnicowanych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych ucznia.

Głównym zadaniem nauczyciela, opiekuna, rodzica jest wpływanie na wszech-

stronny rozwój dziecka zgodny z jego potrzebami i zainteresowaniami. Wycho-

wanie plastyczne daje możliwość aktywnego obcowania dziecka z różnymi 

rodzajami sztuki plastycznej, dzięki czemu wpływa na jego własną ekspresję

twórczą, a także rozwija wrażliwość estetyczną.

Tematem szkolenia jest wpływ edukacji plastycznej na wszechstronny rozwój dziecka. 

Udział w szkoleniu umożliwi Uczestnikowi zdobycie wiedzy w zakresie edukacji 

plastycznej dzieci  poszerzonej o  arteterapeutyczne aspekty ekspresji plastycznej. 

Myśl przewodnia szkolenia to zdobycie umiejętności w obszarze stosowania 

różnorodnych metod  i technik plastycznych odpowiednich dla dzieci w wieku 

przedszkolnym, poznanie sposobów stymulowania wyobraźni, rozwoju manualnego 

dziecka jako połączenie nauki i twórczej zabawy podczas plastyki sensorycznej. Podczas 

szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i rozszerzą swój warsztat pracy o techniki 

z wykorzystaniem materiałów codziennego użytku w tym artykułów spożywczych oraz 

tych przeznaczonych do recyklingu - bezpiecznych dla dzieci. 

   
Forma: 

stacjonarna 
lub zdalna

Szkolenie prowadzi:
Joanna Lasoń

socjoterapeutka, terapeutka 
EEG biofeedback

Szkolenie prowadzi:
Justyna Tobiasz
pedagog, trener


Forma: 

stacjonarna, 
warsztatowa



Komunikacja 

i współpraca 

z uczniami i rodzicami 

w środowisku 

cyfrowym

Szkolenie zgodne z ECCC DIGCOMP

Netykieta, 

tożsamość 

i własność 

cyfrowa 

  
Liczba godzin:

6 godzin dydaktycznych 
Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

18 19

W efekcie zrealizowanego szkolenia Uczestnicy nauczą się sprawnie 

wykorzystywać środki komunikacji elektronicznej, dobierając odpowiednio 

narzędzia i technologie cyfrowe. Nabędą umiejętności umożliwiające sprawne 

wykorzystanie narzędzi do dzielenia się danymi, informacjami i treściami 

cyfrowymi, co usprawni proces dydaktyczny i zwiększy jego efektywność. 

Umiejętność wykorzystania narzędzi cyfrowych umożliwi także uczestnictwo

zarówno w uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. 

W programie m.in.: 

narzędzia i technologie stosowane w komunikacji, zasady dzielenia się danymi, 

informacjami i treściami cyfrowymi, dobór sposobu dystrybucji danych, informacji 

i treści cyfrowych do ich charakteru i odbiorców, użytkowanie narzędzi do dzielenia się 

danymi, informacjami i treściami cyfrowymi, usługi cyfrowe przydatne w uczes-

tniczeniu w życiu zawodowym i społecznym. Zajęcia mają charakter warsztatowy. 

Mogą być zakończone są testem wiedzy, po zaliczeniu którego Uczestnicy otrzymają 

dodatkowo certyfikat ECCC DIGCOMP. 

Podczas szkolenia Uczestnicy poznają zagadnienia związane z netykietą, 

tożsamością cyfrową, prawami autorskimi i licencjami dot. treści zamieszczanych 

w Internecie. 

W programie m.in.: 

zasady zachowania obowiązujące użytkowników technologii cyfrowych w czasie 

interakcji w środowiskach cyfrowych, sposoby i strategie komunikacji dopasowane do 

odbiorców, aspekty różnorodności kulturowej i pokoleniowej, które należy wziąć pod 

uwagę w środowiskach cyfrowych, tożsamość cyfrowa,  sposoby ochrony wizerunku 

i reputacji w sieci, typy licencji, zasady praw autorskich dot. zamieszczania praw treści 

w Internecie. Zajęcia mają charakter wykładowy. Mogą być zakończone są testem 

wiedzy, po zaliczeniu którego Uczestnicy otrzymają dodatkowo certyfikat ECCC 

DIGCOMP. 

      
Forma: 

stacjonarna 
lub zdalna

Forma: 
stacjonarna 
lub zdalna

Szkolenie prowadzi:
 Łukasz Gomółka
informatyk, trener 

i egzaminator ECCC 

Szkolenie prowadzi:
 Łukasz Gomółka
informatyk, trener 

i egzaminator ECCC 

Szkolenie zgodne z ECCC DIGCOMP 



Bezpieczeństwo 

danych, 

informacji 

i treści cyfrowych 

w pracy nauczyciela

Szkolenie zgodne z ECCC DIGCOMP

Dobre praktyki 

w stosowaniu RODO

w placówce 

oświatowej

  
Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne
Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

20 21

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z urządzeniami 

działającymi w środowisku cyfrowym oraz bezpieczeństwem informacji 

w środowisku cyfrowym. Uczestnicy poznają zagadnienia związane z interakcją 

zdrowia i dobrostanu z technologiami cyfrowymi, jak również z interakcją

środowiska i technologii cyfrowych. 

W programie m.in.: 

ochrona urządzeń i treści cyfrowych, ryzyka i zagrożenia w środowiskach cyfrowych, 

środki bezpieczeństwa i ochrony, sposoby użytkowania i udostępniania informacji, 

zasady polityki prywatności dotyczące sposobów przetwarzania danych osobowych 

w usługach cyfrowych, ochrona danych osobowych i prywatności w środowiskach 

cyfrowych, zagrożenia zdrowia wynikające ze stosowania technologii cyfrowych, 

technologie cyfrowe sprzyjające dobrostanowi społecznemu i włączaniu społecz-

nemu, wpływ technologii cyfrowych na środowisko, wpływ środowiska na technologie 

cyfrowe. Zajęcia mają charakter wykładowy. Mogą być zakończone są testem wiedzy, 

po zaliczeniu którego Uczestnicy otrzymają dodatkowo certyfikat ECCC DIGCOMP. 

Szkolenie o tematyce ochrony danych osobowych skierowane do pracowników 

placówek oświatowych. W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną przepisy 

z zakresu danych osobowych, jak również praktyczne aspekty stosowania

przepisów, z uwzględnieniem specyfiki placówek oświatowych. 

W programie m.in.: 

przepisy ogólne regulujące kwestie przetwarzania danych osobowych, podstawowe 

pojęcia dotyczące danych osobowych, zasady przetwarzania danych osobowych, 

prawa osób, których dane dotyczą, organizacyjne i techniczne środki zabezpieczenia 

danych osobowych, praktyczne aspekty stosowania RODO, zasady kontroli 

zewnętrznej w obszarze ochrony danych osobowych, rola inspektora ochrony danych, 

bezpieczne korzystanie z urządzeń i systemów teleinformatycznych, ochrona 

tożsamości w cyberprzestrzeni. 

Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnicy nauczą się stosować obowiązujące przepisy 

prawa w zakresie ochrony danych osobowych w praktyce funkcjonowania szkoły i procesu 

dydaktycznego, tworzyć dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych, 

przeprowadzić i udokumentować analizę i ocenę zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa 

danych w szkole, Zabezpieczyć systemy informatyczne przed zagrożeniami 

cyberprzestępczości. 

      
Forma: 

stacjonarna 
lub zdalna

Forma: 
stacjonarna 
lub zdalna

Szkolenie prowadzi:
Marek Rogóz  

inspektor ochrony danych 
osobowych, audytor

Szkolenie prowadzi:
 Łukasz Gomółka
informatyk, trener 

i egzaminator ECCC 
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Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humaneo zapewnia:

indywidualne dopasowanie zakresu oferty szkoleniowej do potrzeb 
placówki oświatowej 

profesjonalną kadrę  trenerów o odpowiedniej wiedzy, umiejętnościach 
i doświadczeniu

bezpośredni nadzór merytoryczny i metodyczny w trakcie realizacji 
szkolenia

zaświadczenie o udziale w szkoleniu dla każdego Uczestnika wydane 
przez ODN

dodatkowo w przypadku szkoleń informatycznych certyfikat ECCC 

Zapraszamy 
do kontaktu z Humaneo w celu ustalenia szczegółowych warunków 

realizacji usługi:

Tomasz Nowak    

tomasz.nowak@humaneo.pl   

tel. 662  005  102 

Michał Żygłowicz   

michal.zyglowicz@humaneo.pl   

tel. 601  549 772



OŚRODEK 
DOSKONALENIA 
NAUCZYCIELI

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli HUMANEO 

 ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz

NIP 7343157319, REGON 120195516

tel. 18 547 70 70,  601 770 061

www.humaneo.pl   odn@humaneo.pl


