
 
 

PROGRAM SZKOLEŃ CYBERMOCN@SZKOŁA 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – ROZPOCZYNAJĄCY PROGRAM 
 
WARSZTATY  
 
Rola nauczycielek i nauczycieli w tworzeniu dobrej atmosfery w pracy z urządzeniami 
elektronicznymi - prof. Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy, pracownik naukowy Pracowni 
Psychologii Edukacyjnej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. 
 

• Rola nauczyciela w edukacji małych dzieci, 

• Nauczyciele jako wzory do naśladowania, 

• Wpływ nauczycieli na edukacje domową w kontekście nowych technologii. 

 

Bezpieczny start w sieci - Wojciech Ronatowicz, pedagog, nauczyciel, ekspert Forum Bezpiecznego 
Internetu. 
 

• Kiedy rozpocząć przygodę małych dzieci w cyberświecie, 

• Zasady korzystania – czas, częstotliwość, 

• Kontrola treści. 

Wpływ urządzeń ekranowych na zdrowie małych dzieci - Mikołaj Markiewicz, psycholog, zajmuje się 
usprawnianiem procesów widzenia od 40 lat.  
 

• Wpływ korzystania z urządzeń ekranowych na wzrok dzieci, 

• Ćwiczenia oczu aby odpoczęły od urządzeń ekranowych,  

• Profilaktyka krótkowzroczności. 

 
Zagrożenia dla małych dzieci w sieci - Wojciech Ronatowicz, pedagog, nauczyciel, ekspert Forum 
Bezpiecznego Internetu. 
 

• Zagrożenia dotyczące treści, 

• Zagrożenia dotyczące zachowań, 

• Włączanie kontroli rodzicielskiej. 

Bezpieczne i kreatywne zasoby w sieci dla małych dzieci - Magdalena Zienkiewicz – Bryła, nauczycielka 
wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Pracuje w Szkole Podstawowej Montessori im. Św.U. 
Ledóchowskiej w Warszawie jako wychowawca klasy 1-3. Entuzjastka nowych technologii w edukacji. 
 

• Bezpieczne źródła wiedzy na temat gier i aplikacji dla małych dzieci, 

• Kreatywne zabawy z wykorzystaniem urządzeń ekranowych, 

• Pozytywne doświadczenia korzystania ze źródeł internetowych na rozwój małych dzieci. 

 

Tworzenie zasad bezpiecznego korzystania z internetu "Sieć na TAK" - Justyna Kowal, psycholog 

szkolny, wykładowca akademicki, pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym. 

 

• Waga jasnych zasad w korzystaniu z e-zasobów, 

• Tworzenie zasad w pozytywnym wydźwięku, 

• Wprowadzanie konsekwencji za łamanie zasad grupowych. 

UWAGA! 

• Tegoroczny program projektu Cybermocn@Szkoła będzie obejmować również dodatkowe 

warsztaty, podczas których będą poruszane m.in. takie tematy jak: w jaki sposób dbać o 

dobrostan uczniów, jak rozpoznać dezinformację;  

Na warsztaty będą obowiązywać osobne zapisy.  

• Cykl zajęć w ramach projektu Cybermocn@Szkoła trwać będzie od października 2021 r. do 

kwietnia 2022 r.  


