
Szczecin, 8 listopada 2021 r.



• rok szkolny 2019/2020 – nabywanie doświadczeń w innej rzeczywistości

• rok szkolny 2020/2021 – w pierwszym tygodniu nauczania zdalnego 

(październik 2020) – diagnoza – ankietowanie uczniów  

• badania: 

- możliwości technologicznych uczniów – jakim sprzętem dysponują, czy    

posiadają dostęp do sieci Internet, czego im brakuje

- pod względem warunków lokalowych i miejsca zamieszkania

- pod względem sytuacji rodzinnej - liczba rodzeństwa korzystająca ze sprzętu  

podczas zdalnego nauczania

• utworzenie bazy danych zawierającej wykaz możliwości sprzętowych uczniów



• pomoc w zakładaniu kont w dzienniku elektronicznym, aplikacji MS Teams, ZOOM, Skype, 

• założenie  adresów  mailowych (dla nauczycieli i uczniów) dedykowanych nauczaniu zdalnemu 

• opracowanie instrukcji instalacji aplikacji MS Teams

• konsultacje telefoniczne z uczniami i rodzicami

• wyjazdy do domów uczniów

• stały monitoring płynności nauczania zdalnego

• wypożyczanie sprzętu uczniom - laptopy, tablety, tablety graficzne, kamerki internetowe 

• organizowanie zdalnych  zajęć na terenie szkoły uczniom, którzy nie mogli  uczyć się  zdalnie w 

domu - przygotowanie sal, stanowisk dla 13. uczniów

• dyżury psychologa, konsultacje telefoniczne dla rodziców

• zamieszczanie komunikatów o terminach konsultacji z psychologiem na stronie szkoły: 

https://www.zsp1chojna.pl/27-03-2021-r-sobota-od-godz-10-00-do-godz-12-00-psycholog-ewa-

rutkowska-bedzie-pelnila-telefoniczny-dyzur-dla-rodzicow-rodzice-chcacy-skorzystac-z-

konsultacji-z-psychologiem-proszeni-sa-o-konta/

• organizowanie w szkole konsultacji maturzystom 

https://www.zsp1chojna.pl/27-03-2021-r-sobota-od-godz-10-00-do-godz-12-00-psycholog-ewa-rutkowska-bedzie-pelnila-telefoniczny-dyzur-dla-rodzicow-rodzice-chcacy-skorzystac-z-konsultacji-z-psychologiem-proszeni-sa-o-konta/


• systematyczne zamieszczanie na stronie internetowej szkoły materiałów 

dydaktycznych, pedagogicznych, wspomagających, wspierających, itp.:

https://www.zsp1chojna.pl/biblioteka-szkolna-20202021/

https://www.zsp1chojna.pl/internat/

https://www.zsp1chojna.pl/doradca-zawodowy/

pedagog

• przesyłanie materiałów za pośrednictwem e-dziennika

• pedagogizacja rodziców, np. warsztaty prowadzone przez psychologa nt.  

„Wsparcie rodzicielskie w czasie nauki zdalnej” 

https://www.zsp1chojna.pl/biblioteka-szkolna-20202021/
https://www.zsp1chojna.pl/internat/
https://www.zsp1chojna.pl/doradca-zawodowy/


• kwestionariusz ucznia – na podstawie przeprowadzanych przez pedagogów

szkolnych rozmów z każdym, nowoprzyjętym do szkoły uczniem

• arkusz ucznia – na podstawie rozmów wychowawcy klasy z uczniami

rozpoczynającymi naukę w szkole, mające na celu poznanie potencjału

ucznia: zainteresowań, zdolności, umiejętności

• ankieta dla rodziców – charakterystyka dziecka, ucznia klasy pierwszej

• test stylów uczenia się przeprowadzony przez doradcę zawodowego

• zasady pozytywnego myślenia, cytaty motywacyjne – wykorzystywane

przez nauczycieli i doradcę zawodowego na pierwszych lekcjach z uczniami

Wsparcie ucznia



• wypożyczanie laptopów i tabletów graficznych

• wewnątrzszkolne warsztaty online dotyczące narzędzi wykorzystywanych w zdalnym

nauczaniu

• szkolenia specjalistyczne z obsługi aplikacji Microsoft Teams, grupowe i indywidualne

• szkolenia online rady pedagogicznej prowadzone przez specjalistów:

- „Budowanie samoświadomości emocjonalnej i odporności psychicznej ucznia

- „SOS dla relacji. Jak skutecznie zintegrować klasę po powrocie pandemicznym”

- „Aktywne metody i praktyczne narzędzia do pracy zdalnej”

• opracowanie scenariuszy do wykorzystania zdalnie podczas godziny wychowawczej

• pomoc w korzystaniu na zajęciach zdalnych z technologii informacyjno-komunikacyjnej

• umożliwianie nauczycielom udziału w różnych formach wspomagających,

wspierających i doskonalenia zawodowego



• Platforma HEFL

• Zeszyt ćwiczeń HEFL

• Kanał GAME na Youtube

• Poradnik dla nauczycieli GAME

• Scenariusze zajęć SAVE

Produkty intelektualne projektów 
realizowanych przez ZSP w Chojnie



’’Health education for life”  

„Wychowanie zdrowotne na całe życie” 

Platforma e-learningowa

http://www.healthedu.pl 

http://www.healthedu.pl/


Zeszyt ćwiczeń (forma elektroniczna)

http://archiwum.zsp1chojna.pl/HTML_WORKBOOK/index.html

Zeszyt ćwiczeń (wersja pdf wydruku zeszytu ćwiczeń)

https://www.zsp1chojna.pl/wp-content/uploads/2017/02/Workbook-HEFL.pdf

Z platformy korzystać mogą nauczyciele i uczniowie posiadający założone przez 

administratora konta. 

http://archiwum.zsp1chojna.pl/HTML_WORKBOOK/index.html
https://www.zsp1chojna.pl/wp-content/uploads/2017/02/Workbook-HEFL.pdf


http://games-for-problem-solving.eu/

https://www.youtube.com/channel/UCVUxEo9wO_htmAp1GPlZdfQ

http://games-for-problem-solving.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCVUxEo9wO_htmAp1GPlZdfQ


http://games-for-problem-solving.eu/index.php/results/

http://games-for-problem-solving.eu/index.php/results/


„Struggle Against Violent Extremizm – SAVE” 

https://www.zsp1chojna.pl/save/

Scenariusze zajęć:

https://drive.google.com/drive/folders/1cPAVb3Uc7rAwmlYMLzYqI0cdiSlkG1J
p?usp=sharing

https://www.zsp1chojna.pl/save/
https://drive.google.com/drive/folders/1cPAVb3Uc7rAwmlYMLzYqI0cdiSlkG1Jp?usp=sharing


Aktywna tablica

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
OSE

Młodzi w Akcji+

Bajkoterapia

Narzędzia wspomagające 



• Szkoła otrzymała:

6 tablic interaktywnych z sounbarami

6 projektorów

14 laptopów

• powstała Sieć współpracy szkół

• odbywały się spotkania online nauczycieli

• przeprowadzono 9 lekcji otwartych

• opracowano scenariusze zajęć zdalnych

• przeprowadzono ewaluację wewnętrzną w obszarze wpływu stosowania TIK  na 

zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się 



język angielski – podczas tej lekcji wykorzystano m.in. platformę HEFL                                          



przedmioty zawodowe informatyczne



elementy kryminalistyki



OSE przekazała szkole 4 Szkolne Pakiety Multimedialne, tj. 100 tabletów wraz
z usługą mobilnego dostępu do Internetu, oprogramowaniem, etui,
bezprzewodową klawiaturą i rysikiem.



Ogólnopolski program, którego celem jest zachęcanie uczniów do podejmowania
działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia poprzez realizację projektów
społecznych.

Działania marzec-czerwiec 2021 r.:

• udział w wykładzie inauguracyjnym 
• szkolenie zdalne dotyczące uczniowskich projektów lokalnych 
• kursy online z praktycznymi zadaniami dla uczniów   
• wykłady dla szkolnych opiekunów: 

- „Bezrefleksyjność - o niesłuchaniu, gdy słuchamy”
- „Efekt kameleona, czyli o psychologii naśladownictwa” 

• webinaria tematyczne: 
- „Grywalizacja, czyli jak wykorzystać gry w projektach” 
- „Przemoc w szkole - konflikty i ich rozwiązywanie”

• realizacja projektu uczniowskiego – debata „Wady i zalety zdalnego nauczania”









Narzędzie terapeutyczne:

• wspierające uczniów w odnalezieniu się w trudnych sytuacjach

• motywujące do działania

• pozwalające na rozwijanie samoświadomości

• kształtujące pozytywne emocje i prawidłowe postawy społeczne

Stosowane na:

• zajęciach indywidualnych z pedagogiem 

• zajęciach z wychowawcą

• zajęciach z doradcą zawodowym



Lekcja otwarta – zajęcia z wychowawcą





• diagnoza potrzeb – ankieta „Dobrostan ucznia – potrzeby ucznia”

• modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego  w oparciu ww. o diagnozę;

priorytety: jak najszybsze wyeliminowanie braków wiedzy i umiejętności, stresu,  

radzenie sobie w sytuacjach trudnych, odnowienie relacji uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel

• zajęcia wspomagające z matematyki - od czerwca 2021 r.

• organizowanie  wsparcia i  pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

- pomoc pedagoga, doradcy zawodowego, wychowawcy

- zajęcia integracyjne

- zajęcia odbudowujące relacje rówieśnicze

- dyżury psychologa

- objęcie  uczniów terapią prowadzoną  przez psychologa z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Chojnie



„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, 
ale żeby dobrze wiedział, 

nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, 
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, 

a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74-500 Chojna 

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

mgr Dorota Szwiec – doradca zawodowy
mgr Małgorzata Limanówka – pedagog, wicedyrektor

http://www.zsp1chojna.pl/
mailto:zsp1@zsp1chojna.pl

