
Kurs e-learningowy  „Psychoedukacja w szkole”  

na platformie Moodle CDN w Koninie 

 

Kursy on-line to coraz popularniejsza forma nauki, czy podnoszenia kwalifikacji.  

31 marca 2017 r. zakończył się pierwszy kurs on-line zorganizowany  przez pracowników Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Filii w Słupcy na platformie 

Moodle CDN w Koninie. Szkolenie „Psychoedukacja w szkole” było pokłosiem prowadzonych od 

trzech lat zajęć z psychoedukacji dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej w szkołach podstawowych 

w Słupcy i powiecie słupeckim.  

 

 
 

Kurs e-learningowy „Psychoedukacja w szkole” adresowano do nauczycieli bibliotekarzy, 

pedagogów,  nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli 

wszystkich typów szkół zainteresowanych tematyką psychoedukacji.  

 

Celem szkolenia było: 

 zachęcenie nauczycieli do wykorzystania wiedzy z zakresu psychoedukacji w 

zajęciach z uczniami,  

 poznanie przykładowych metod stosowanych w psychoedukacji, które spowodują 

zdobycie przez uczniów nowych cennych umiejętności z zakresu: nawiązywania 

kontaktów, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, asertywności, czy pracy 

zespołowej, 

 wykorzystania elementów psychoedukacji (oraz tekstów psychoedukacyjnych) w 

zajęciach z uczniami na rzecz rozwoju ich umiejętności radzenia sobie z trudnymi 

zachowaniami, czy problemami emocjonalnymi,  

 poznanie zasad wprowadzania opowiadań psychoedukacyjnych w pracy z dziećmi, 

dobór literatury przeznaczonej do zajęć poświęconych konkretnym problemom. 

 

Organizacja szkolenia na platformie Moodle CDN w Koninie, była nowym doświadczeniem 

dla organizatorów.  

Uczestnicy kursu, po zalogowaniu się do platformy, mieli dostęp do swojego konta oraz 

przygotowanych materiałów. Kurs składał się z czterech modułów, które były realizowane w 

postaci 12-godzinnego szkolenia e-learningowego. Zadaniem nauczycieli było zapoznanie się z 

materiałami zamieszczonymi w programie kursu. Następnie rozwiązanie testu sprawdzającego oraz 

opracowanie autorskiego scenariusza lekcji z wykorzystaniem tekstu psychoedukacyjnego. 

Dodatkowym wyzwaniem dla uczestników było poznanie platformy Moodle, która stworzona 

została jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela (może być wykorzystywana podczas 

prowadzenia zajęć tradycyjnych, czy do realizacji zajęć w pełni on-line).  

 

 



W szkoleniu wzięło udział 16 nauczycieli. Każdy z uczestników szkolenia opracował autorski 

scenariusz zajęć, który porusza konkretny problem dotyczący podstawowych umiejętności 

społecznych, kształtowania nawyków związanych z zachowaniem w różnych sytuacji życiowych. 

Scenariusze prezentują gotowe sprawdzone metody prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi. 

Wypracowane materiały zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Filii w Słupcy w zakładce DLA NAUCZYCIELI, 

jako przykład „dobrych praktyk”.  

Kurs e-learningowy „Psychoedukacja w szkole” cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego 

zostanie ponownie uruchomiony na platformie Moodle CDN w Koninie w nowym roku szkolnym 

2017/2018.  
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