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Jakie działania nauczyciela są dowodem na troskę 
o dobrostan psychiczny uczniów?

Zainteresowanie uczniem jako człowiekiem (pasje, upodobania itd.)

Dostrzeganie bieżących potrzeb ucznia i reagowanie na nie

Wprowadzanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych służących rozwojowi uczniów

Angażowanie uczniów w przygotowanie i przebieg zajęć

Poddawanie realizowanych zajęć ewaluacji ze strony uczniów

KLUCZE DO SUKCESU = POKORA, OTWARTOŚĆ, KOMUNIKACJA, ELASTYCZNOŚĆ





Do you prefer working individually
or in a team?



Chcesz dbać o dobrostan? Włącz do swojej pracy 
odpowiednie narzędzia TIK!

• AnswerGarden - AnswerGarden » ...- Plant a Question, Grow Answers! Generate a 
live word cloud with your audience.

• Formularze Google - Formularze Google: kreator formularzy online | Google 
Workspace

• WordArt - Word Cloud Generator - WordArt.com
• Wordwall - Wordwall | Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie

A PONADTO ROZMAWIAJ, ROZMAWIAJ, ROZMAWIAJ!
Śmiało dziel się swoimi przemyśleniami, spostrzeżeniami, uwagami.
Nie bój się utraty nauczycielskiego autorytetu – szacunek wśród uczniów zdobywamy 
swoją wiedzą, umiejętnościami i konsekwencją, a nie surowym i zamkniętym stylem 
bycia!

https://answergarden.ch/
https://www.google.com/forms/about/
https://wordart.com/
https://wordwall.net/pl/


Dbamy o uczniów, a co z nauczycielami?

Zaufanie wobec wykorzystywanych metod pracy



Antonina Miłkowska (Pauch) 

▪ wicedyrektor w Europejskiej Szkole 
Podstawowej dr Rahn oraz 
Europejskiem Liceum 
Ogólnokształcacym dr Rahn w 
Zielonej Górze 

▪ nauczycielka j. angielskiego 
▪ absolwentka Opieki i Profilaktyki 

Niedostosowania Społecznego oraz 
Filologii Angielskiej  

Koordynowałam wiele projektów 
interdyscyplinarnych łączących w sobie 
naukę języków obcych, sztuki wizualne, 
teatr i wiedzę z zakresu kultury, 
psychologii i dobrostanu: m.in.:
▪ "Uniwersytet Uliczny dla blokersów"  
▪ 6 edycji międzynarodowego 

projektu "Polsko-Rumuńska 
przyjaźń"

▪ "Humans of Zielona Góra"
▪ "Humans of Rahn" 
▪ "Złap kontakt! - pigułka szczęścia-

czyli miękkie lądowanie w 
popandemicznej rzeczywistości"
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PRANAYAMA –
ĆWICZENIA ODDECHOWE



Polsko –Rumuńska przyjaźń vol. 6  wrzesień 2022 









Europejska Szkoła Podstawowa
i Europejskie Liceum 

Ogólnokształcące dr Rahn
w Zielonej Górze

Rahn Education – Polska

Europejska Szkoła Podstawowa dr Rahn w 
Zielonej Górze | Zielona Góra | Facebook

Europejskie Liceum Ogólnokształcące dr Rahn
| Zielona Góra | Facebook

Monika Mojsiejonek
Ambasador e-Twinning

w woj. lubuskim

Interdyscyplinarna anglistka | 
Facebook

monikamojsiejonek@wp.pl

Antonina Miłkowska

antonina.pauch@rahn.education

https://www.rahn.education/polska/
https://www.facebook.com/EuropejskaSzkolaPodstawowa
https://www.facebook.com/europejskie.liceum.rahn
https://www.facebook.com/interdyscyplinarna.anglistka.by.monika.mojsiejonek

