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Cele: 

 Zapoznanie uczestników z korzyściami  
i zagrożeniami związanymi z korzystaniem  
z Internetu; 

 Przedstawienie charakterystyki uzależnień od 
gier i technologii; 

 Zaprezentowanie metod przeciwdziałania 
uzależnieniom; 

 Pomoc nauczycielom i rodzicom w prowadzeniu 
rozmowy z dziećmi o niebezpieczeństwach 
związanych z siecią internetową; 

 Zapoznanie uczestników z zasadami chroniącymi 
przed cyberprzemocą; 

 Promowanie pozytywnych praktyk profilaktyczno-
wychowawczych. 

 



Harmonogram działań 
26.10. 2018  Kim jestem? Graczem?  

I szkolenie dotyczące gier, aplikacji oraz źródeł szkodliwych  
i korzystnych pod względem edukacyjnym i wychowawczym 
programów dla dzieci i młodzieży (5 godz. dydaktycznych) 

  
22.11.2018  Wiem czy nie wiem?  

II szkolenie - charakterystyka uzależnień, czynniki ryzyka, 
metody przeciwdziałania (5 godz. dydaktycznych)  

 
8 stycznia 2019 r.  Nauczyciel–cyberdoradca. Jak rozmawiać 

z rodzicami o fonoholizmie; Jak pomagać dzieciom? - lekcja 
pokazowa dla nauczycieli (nauczyciele wystąpią w roli uczniów) (2 
godz. dydaktyczne) - oraz warsztat - jak prowadzić rozmowę z 
rodzicami (2 godz. dydaktyczne) 

 
Luty - kwiecień 2019 r. działania uczestników: debata, spektakl, 

happening, lekcja otwarta, gra edukacyjna 
 
Styczeń-kwiecień 2019 r. - Oferta szkoleń fakultatywnych 
 
Maj 2019 r. - konferencja podsumowująca 



Prelegenci: 
 Jagoda Siekańska 
 Psycholog i terapeuta dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pracuje 

z osobami z dysfunkcjami układu nerwowego przejawiającymi 
zaburzenia w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, 
społecznym i zawodowym. W swojej praktyce diagnostyczno-
terapeutycznej  z neuropsychologicznymi deficytami wykorzystuje 
innowacyjne metody i nowoczesne narzędzia wspierając procesy 
uczenia się i rehabilitację.  

  
 Marcin Siekański jest nauczycielem historii i wiedzy o 

społeczeństwie, członkiem międzynarodowej grupy zrzeszających 
nauczycieli w dziedzinie ICT w edukacji oraz GBL (game based 
learning), przewodnikiem muzealnym. 
 

 Paweł Łaszkiewicz jest specjalistą ds. pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w MSCDN Wydział w Ostrołęce. Pracuje 
warsztatowo zarówno z młodzieżą, jak i z dorosłymi. Realizuję 
autorskie projekty szkoleniowe i rozwojowe kierowane do różnych 
grup, m.in. projekty rozwojowe dla młodzieży i dorosłych 
realizowane pod żaglami w czasie rejsów po Mazurach. 
Współpracuje z instytucjami samorządowymi, opieki społecznej, 
szkoleniowymi. 
 
 
 

http://m.in/


Udział w projekcie 

 Do projektu zapraszamy 3-osobowe 
zespoły nauczycieli klas V-VIII szkół 
podstawowych i III klas gimnazjów 

 

 Koszt udziału w projekcie: 150 zł za cały 
zespół 

 

 Zgłoszenia do 20 października 2018 r. 
na stronie plock.mscdn.edu.pl 



Koordynator projektu: 

Hanna Drzewiecka-Krawczyk,  
tel. 24 364 45 79, 

hanna.drzewiecka@mscdn.edu.pl 
 

Kontakt  
Małgorzata Gasik, tel. 24 364 45 77 

malgorzata.gasik@mscdn.edu.pl 
 

Anna Krusiewicz, tel. 364 45 85, 
anna.krusiewicz@mscdn.edu.pl 
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