
Mobilność do Hiszpanii .                                                                                 
Szkolenie „Klasa specjalna w edukacji.
Efektywne strategie i środowisko 

uczenia się”.



Escola Turbula

Barcelona
21-27. 10. 2019



https://www.youtube.com/watch?v=B5ZkeUdBzSY

Barcelona 21-27. 10. 2019
Erasmus+  

https://www.youtube.com/watch?v=B5ZkeUdBzSY


Escola Turbula jest centrum edukacyjnym z ponad 50-letnią 

historią kształcącym poza nauką akademicką. Towarzyszy 

uczniom w ich rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i społecznym, 

oferując racjonalną edukację, która rozwija osobę zrównoważoną 

z wrażliwością kulturową i wysokim poziomem wiedzy. 

Szkoła kształci dzieci na następujących poziomach:

- żłobek (do 3 lat)

- przedszkole (3-6 lat)

- szkoła podstawowa (6-12 lat)

- szkoła średnia (12-16 lat) 

- technikum sportowe: technik sportowy w piłce nożnej (1 rok)

- techninkum higienista dentystyczny (2 lata)



Escola Turbula

SALE LEKCYJNE



Escola Turbula

SALE LEKCYJNE



Escola Turbula

SZKOLNA STOŁÓWKA

BASEN



Escola Turbula

PRZEDSZKOLE



Escola Turbula

PRACOWNIE

DENTYSTYCZNE



Temat szkolenia: 
„Klasa specjalna w edukacji.

Efektywne strategie i środowisko 
uczenia się”.



Tematyka szkolenia
- Nauczyciel/terapeuta XXI wieku;

- Kształcenie specjalne w Europie;

- Myślenie krytyczne;

- Kompas etyczny nauczyciela/terapeuty (jak pracować z dziećmi 

i młodzieżą; nauczanie przez włączanie);

- Myślenie krytyczne;

- Nudging w edukacji;

- Wykorzystanie gier dydaktycznych w pracy nauczyciela/terapeuty;



Nauczyciel/terapeuta XXI wieku



Nauczyciel XXI wieku



Nauczyciel XXI wieku



Kształcenie specjalne w Hiszpanii



Kształcenie specjalne w Europie



Myślenie krytyczne
METODA MYŚLOWYCH KAPELUSZY EDWARDA DE BONO

źródło: http://www.mjaskula.pl/?page_id=65



Kompas etyczny nauczyciela/terapeuty
jak pracować z dziećmi  i młodzieżą; nauczanie 

przez włączanie

POSZANOWANIE

OSADZENIE 

W WIEDZY

SAMODZIELNOŚĆ

WOLNOŚĆ



Nauczanie przez włączanie na przykładzie 
Portugalii

https://www.youtube.com/watch?v=V1iGT4LUJv0

https://www.youtube.com/watch?v=V1iGT4LUJv0


Nauczanie przez włączanie na przykładzie 
Portugalii



- Opracować IPT;

- Dostosować metody, formy i środki;

- Zbudować właściwą komunikację i relację;

- Stworzyć sieć współpracy;

Jak włączać w edukację dzieci 
z niepełnosprawnością?



Nudging w edukacji

Zadaniem nauczyciela/terapeuty jest takie działanie,

aby pokierowało ono ucznia do właściwego/dobrego

wyboru. Należy przy tym pamiętać, aby nie ograniczać

uczniowi wolności wyboru.

źródło: https://www.spiked-online.com/2014/06/20/nudge-a-war-on-moral-judgement/



Nudging w edukacji

źródło: http://www.handwashingworks.com/nudge-nudge/

źródło: https://learningenglish.voanews.com/a/nudging-a-way-for-us-colleges-to-support-students/5100023.html



Nudging w edukacji

źródło: https://qz.com/india/1728126/a-robot-is-teaching-better-hand-washing-habits-to-kids-in-kerala/

źródło: https://www.shutterstock.com/search/school+dinner+tray



Nudging w edukacji

https://www.youtube.com/watch?v=oh4vYJ1U_6U

https://www.youtube.com/watch?v=oh4vYJ1U_6U


Nudging

źródło: https://neuromarketingtips.eu/neuromarketing-resources/neuromarketing-books/nudge-by-richard-h-thaler-cass-r-sunstein/
źródło: http://nudgeforschools.com/our-work/nudge-for-schools/



Nudging



Nudging

https://www.youtube.com/watch?v=xoA8N6nJMRs&t=84s

https://www.youtube.com/watch?v=xoA8N6nJMRs&t=84s


Wykorzystanie gier dydaktycznych pracy 
nauczyciela/terapeuty



Tradycyjne gry dydaktyczne



Gry dydaktyczne wysoka 
technologia
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