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O nas.  

Jesteśmy autorami podręcznika dla dyrektorów szkół wydanego 

we wrześniu 2015 pod patronatem OSKKO pt.: „STREFA SZEFA” 

Beata Kotlińska – współwłaścicielka firmy STREFA POTENCJAŁU, 
trener 
Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami. Jako trener przepracowała ponad 

2400 godzin na sali szkoleniowej.  

Specjalizuje się w szkoleniach dla kadry zarządzającej placówkami i dla zespołów nauczycielskich. 
Praktyk metody pracy zespołowej Action Learning®.  
Uczestnicy jej szkoleń cenią przyjazną i sprzyjającą nauce atmosferę. Szkolenia bazują na 

doświadczeniach uczestników i na bogatym doświadczeniu prowadzącej. Energiczna i 
pełna zapału, wierzy, że w każdej pracy bardzo ważne są wiedza, umiejętności i właściwa 
postawa, a warunkiem niezbędnym do czerpania satysfakcji z tego, co się robi, są 
pozytywne przekonania i proaktywność życiowa.  
Absolwentka filologii romańskiej UAM w Poznaniu, studiów podyplomowych Akademia 
Trenera WSNHiD w Poznaniu oraz podyplomowych Coaching Profesjonalny na Akademii 
Leona Koźmińskiego w Warszawie.  
W trakcie certyfikacji International Coach Federation.  

 

Bolesław Kotliński – współwłaściciel firmy STREFA 
POTENCJAŁU, trener 
Od 5 lat trener w zakresie szkoleń dla zespołów i osób zarządzających. Około 2 tysiące 

godzin na sali szkoleniowej w tej roli. Przeprowadził wiele programów dla zespołów, dotyczących 
efektywnej współpracy i komunikacji, a także projektów mających na celu rozwój kompetencji 
zarządczych wśród ich szefów.  
Certyfikowany konsultant Myers-Briggs Type Indicator® (Kwestionariusz Typu Osobowości Myers-
Briggs) oraz Thomas-Kilmann Instrument®. Członek Association for Psychological Type International. 
10-letnie doświadczenie pracy w edukacji łączy z ponad 12-letnim doświadczeniem w Oxford University 
Press. 
Specjalizuje się w szkoleniach opartych na Kwestionariuszu Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) dla 
kadry menedżerskiej z zarządzania zespołami, motywowania pracowników i osiągania celów, a także z 
organizacji pracy i zarządzania czasem.  

 
a poza tym …  
Pracują również z klientem indywidualnym, prowadząc coaching szefowski. Wspierają dyrektorów i ich 
zastępców w rozwoju zawodowym poprzez wzmacnianie i rozwijanie ich kompetencji zarządczych 
(takich jak zarządzanie zmianą w szkole) oraz pomagają w ustalaniu zasad współpracy z zespołem. 

prywatnie … 
Beata i Bolesław Kotlińscy – małżeństwo od 1990 roku, rodzice piątki dzieci (25, 24, 23, 13 i 7 lat), uzależnieni od 

szeroko pojętej kultury, czytania i dobrego jedzenia (w formie biernej, czyli spożywania, jak i czynnej, czyli 

gotowania). Od studiów, niemal co roku, jeżdżą do Francji pod namiot, czasem z dziećmi, czasem bez. Planują, że 

emeryturę spędzą na pisaniu książek i jako przewodnicy po Burgundii. 

 
JESTEŚMY AUTORAMI PONIŻSZYCH SZKOLEŃ: 
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Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla Zespołów, które funkcjonują już od lat, jak i tych, które 

przechodzą przez większe czy mniejsze zmiany (np. nowy dyrektor, zmiany organizacyjne, zmiany w 

składzie zespołu, podejmowanie nowych wyzwań, realizacja złożonych projektów etc.). Są one okazją 

do pogłębionej refleksji nad swoją rolą w zespole, nad komunikacją w zespole i nad potencjałem 

tkwiącym w zespole. 

Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®): 

Skuteczność i pozytywne podejście MBTI® sprawia, że jest to nie tylko 

najstarsze, ale i najpopularniejsze narzędzie psychometryczne do 

określania typów osobowości na świecie. Od 50 lat, co roku w 

szkolnictwie na całym świecie z MBTI® korzysta ok. 2mln.osób 

(nauczyciele i uczniowie). Korzystają z niego zarówno uniwersytety z 

pierwszej dziesiątki na świecie, np. Harvard czy Oxford, jak i szkoły 

podstawowe czy ponadgimnazjalne. 

 

Warsztaty: 
W czasie warsztatu uczestnicy określają swój indywidualny typ osobowości. Dzięki temu możemy 

określić typ osobowości całego zespołu. MBTI® określa typ osobowości w bardzo pozytywny sposób. 

Pomaga uczestnikom warsztatów w określeniu swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju i 

przyczynia się do wzrostu ich motywacji zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. W efekcie, 

na zakończenie tworzymy Mapę Zespołu MBTI®. 

 

Mapa Zespołu MBTI®: 
 dostarcza wiedzy o tym, co ludzi motywuje, w jakiej formie 
chętniej odbierają informację zwrotną, jak rozwiązują konflikty, jak 
podchodzą do realizacji zadań, jak współpracują w zespole, jak się 
komunikują i jak budują relacje w zespole. 

 pozwala na przyjrzenia się na nowo zespołowi, w którym 
funkcjonujecie na co dzień i do odkrycia tkwiącego w nim potencjału. 

 określa, jakie zachowania w zespole są preferowane i na jakie 
standardy zespół stawia, i jak dynamicznie w związku z tym może się 
rozwijać. 
 

Kilka informacji praktycznych: 
 Szkolenie trwa 4-4,5h (zależy od wielkości grupy - maksymalnie do 23 osób)  

 Każdy z uczestników otrzymuje opis swojego indywidualnego profilu osobowości zaś zespół, jako 
całość otrzyma Mapę Zespołu®. 

 Dla zespołu Mapa Zespołu® jest cennym źródłem informacji, które można w praktyczny sposób 
wykorzystać przy współpracy oraz przy realizacji wspólnych projektów i zadań. 
 

NOWE SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH  

Analiza mocnych stron zespołu z wykorzystaniem 
Wskaźnika Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) 
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Szkolenie jest doskonałą kontynuacją Analizy mocnych stron zespołu z wykorzystaniem 

Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®). Ale może być również przeprowadzone niezależnie i 

wtedy stanowi zamkniętą całość. 

 

Poprzez ćwiczenia i symulacje zespołowe i dyskusje będziemy zachęcać Państwa do przyjrzenia 

się na nowo zespołowi, w którym funkcjonujecie na co dzień i do 

odkrycia tkwiącego w nim potencjału. Ten warsztat może stać się dobrą 

okazją do przedyskutowania dotychczasowych reguł wspólnego 

działania, określenia na nowo zasad, którymi chcą Państwo się kierować 

we wzajemnej współpracy i określenia wspólnych dla całego zespołu 

wartości, na jakich może się on opierać. 

 

Efektywność warsztatów zależy w dużej mierze od stopnia 

zaangażowania samych uczestników. Dlatego proponujemy Państwu 

otwartą formułę warsztatu, tak, aby każdy mógł wyrazić swoje zdanie w bezpiecznym, 

opartym na zaufaniu klimacie. 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu? 

1. Uczestnicy będą mogli wykorzystać wiedzę o budowaniu współpracy, 
współodpowiedzialności oraz synergii działań do wzrostu własnej efektywności. 

2. Dowiedzą się jak unikać i pokonywać pięć najczęstszych „dysfunkcji w pracy zespołowej” 
3. Będzie to również czas na podsumowanie dotychczasowych sposobów działania i 

wypracowania nowych, dobrych i wygodnych dla wszystkich zasad współpracy i 
komunikacji w zespole. 

4. Szkolenie będzie okazją do wymiany poglądów na priorytetowe tematy w Państwa pracy 
(wartości, przekonania, potencjał, zakłócenia, co nas motywuje, co nas stresuje, jak inaczej 
możemy działać, jakie korzyści wynikają dla nas z obecnej sytuacji, jakie widzimy 
zagrożenia itp.). 

5. Szkolenie przyczyni się do wzmocnienia zespołu nauczycielskiego, co przełoży się na lepszą 
atmosferę wśród nauczycieli, a także pomoże w komunikacji z rodzicami i uczniami (trudne 
sytuacje z rodzicami, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, budowanie długofalowych 
relacji z lokalnym środowiskiem). 

Szczegóły warsztatu: 

 miejsce:   szkoła 

 czas:   4-4,5h (zależy od wielkości grupy) 

 grupa    maks. 22 osoby 

 minimum teorii i maksimum praktyki – forma warsztatowa 

 gwarantujemy przyjazny nastrój i bezpieczną atmosferę 

NOWE SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH  

Efektywna komunikacja i współpraca w zespole 
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Szkolenie dla liderów może być kontynuacją Efektywnej komunikacji i współpracy w zespole. 
Może być również realizowane jako szkolenie niezależne.  
 
Uczestnicy szkolenia to osoby, które w szkole pełnią funkcję liderów. Formalnie, jako szefowie 
zespołów przedmiotowych i projektowych lub nieformalnie, jako osoby, które wywierają 
wpływ na zespół i z których zdaniem, inni nauczyciele się liczą. 
Liderzy potrzebują takich kompetencji i narzędzi, które pomogą im nie tyle w zarządzaniu 
innymi, ile w angażowaniu i przejmowaniu odpowiedzialności za realizowane zadania i 
projekty. Dzięki temu będą mogli współtworzyć atmosferę sprzyjającą zaufaniu i współpracy 
w całym zespole. 
 
Współpraca w zespołach jest naturalnym środowiskiem pracy nauczycieli. Często spotkania 

zespołów obarczone są nieproporcjonalnie dużą ilością 
poświęconego czasu, sił i emocji, w stosunku do jakości i ilości 
zrealizowanych zadań i załatwionych problemów. 

Wrażenia nauczycieli uczestniczących w takich spotkaniach 
sprawiają, że niechętnie biorą w nich udział i niechętnie zabierają 
głos. Z tego powodu nauczyciele załatwiają sprawy indywidualnie 
(co nie wpływa pozytywnie na zespołowość) lub „dogadują” się ze 
sobą w nieformalny sposób, poza oficjalnymi spotkaniami, co 
jednak zabiera dodatkowy czas. 
 

Szkolenie dla liderów pomaga przezwyciężać powyższe trudności. Dostarcza liderom 
konkretnych narzędzi do wzbudzania zaangażowania oraz podnoszenia efektywności 
zespołów, którym przewodniczą.  
 
Odwołania do realnych sytuacji sprawiają, że członkowie zespołu angażują się w szkolenie. Nie 
tylko szukają teoretycznego rozwiązania danego problemu, ale wprowadzają w życie 
rozwiązania wypracowane przez zespół.  

Szczegóły warsztatu: 
 miejsce:   szkoła 
 czas:    szkolenie w zależności od zakresu tematów, które chcielibyście 

Państwo poruszyć w jego trakcie, może zawrzeć się w czasie jednego 4-5-godzinnego 

spotkania lub w trakcie serii od 2 do 6 spotkań odbytych w odstępach 1-miesięcznych. 

 grupa    8-12 osób 

 minimum teorii i maksimum praktyki – forma warsztatowa 

 gwarantujemy przyjazny nastrój i bezpieczną atmosferę 

 
 

NOWE SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH  

Organizacja i praca w zespołach projektowych i 
przedmiotowych – szkolenie dla liderów 
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Często spotykanym typem relacji między szkołą a rodzicami jest 
relacja konfliktu. Źródła negatywnych kontaktów, prowadzące do 
pojawienia się konfliktów mogą występować zarówno po stronie 
rodziców jak i nauczycieli.  
Źródłem konfliktów po stronie nauczycieli może być sposób, w jaki 
nauczyciele traktują rodziców nieświadomie stosując wobec nich 
podobne jak do dzieci strategie postępowania (np. reprymendę, 
napominanie, pouczanie), co wywołujące reakcje obronne. Bywa, 

że gdy rodzic jest świadkiem reprymendy, to koncentruje się na obronie, a nie, jakbyśmy 
oczekiwali, na poszukiwaniu strategii korzystnych dla swojego dziecka i dla siebie. Z 
psychologicznego punktu widzenia, sytuacja bycia świadkiem reprymendy udzielanej, nawet 
anonimowo, innym rodzicom jest sytuacją emocjonalnie bardzo zbliżoną do tej, gdy rodzic sam 
jest pouczany.  
Jedynym skutkiem takiej komunikacji jest narastająca niechęć rodzica do szkoły i do 
nauczyciela, unikanie z kontaktu lub przeciwnie, wchodzenie w konflikt i przyjmowanie 
postawy nadmiernie krytycznej. W rodzicu pojawia się lęk przed przykrymi doświadczeniami 
oraz poczucie braku pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu trudnego problemu z dzieckiem. Zaś 
nauczyciel może doświadczać frustracji ze względu na niezrozumienie swoich pozytywnych 
intencji.  
 
Szkolenie Sytuacje konfliktowe w szkole pomaga spojrzeć na konflikt w szkole z zupełnie 
innej strony.   
 

SZCZEGÓŁY: 
 miejsce:  szkoła  

 czas:  4h 

 grupa   do 20 os.  

 minimum teorii i maksimum praktyki – pracujemy na prawdziwych sytuacjach 
wnoszonych przez uczestników szkolenia 

 gwarantujemy przyjazny nastrój i bezpieczną atmosferę – jak zwykle  

 
 
CELE:  
Dzięki szkoleniu dowiecie się Państwo: 

 jak odpowiadać na gry inicjowane przez rodzica 

 jak rozpoznawać i unikać pułapek zastawianych przez „trudnych" rodziców 

 jakie są Wasze indywidualne preferowane postawy wobec konfliktu (Thomas-Kilmann 
Instrument®), gdzie są Wasze mocne strony a gdzie potencjalne obszary do rozwoju 

 jak radzić sobie z utrudnieniami we wzajemnej komunikacji 

 jak wychodzić naprzeciw psychologicznym potrzebom rodzica. 

NOWE SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH  

Sytuacje konfliktowe w szkole: 
trudne rozmowy z rodzicami 
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MOTTO: 
„Asertywność nie byłaby nam potrzebna, gdybyśmy po prostu się nie różnili.  
Nikt nie rodzi się asertywny – jest to umiejętność, której możemy się nauczyć.” 

 
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU: 

 dostarcza technik i umiejętności otwartego i stanowczego, i jednocześnie 
uprzejmego wyrażania własnych opinii i emocji,  

 uczy egzekwowania swoich praw oraz podejmowania asertywnych decyzji.  

 uczy asertywnych zachowań w tych sytuacjach w szkole, które angażują nasze emocje i mają 
wpływ na nasze relacje z otoczeniem (uczniowie, rodzice, inni nauczyciele) 
 

SZCZEGÓŁY: 
 miejsce:  szkoła  

 czas:  5h 

 grupa   do 12 os.  

 minimum teorii i maksimum praktyki 

 gwarantujemy przyjazny nastrój i bezpieczną atmosferę – jak zwykle  

 
CELE: 

 dowiecie się Państwo jak w prosty i wyraźny sposób wyrażać swoje uczucia, opinie i potrzeby 

 zyskacie także motywację do tego, by stanowczo przedstawiać swoje racje i korzystać z 
własnych praw 

 będziecie również częściej zachowywać się tak jak chcecie – zgodnie z tym jak sami 
pojmujecie własne interesy nie obawiając się naruszania interesów innych 

 znajomość własnych granic a także granic innych pozwoli poczuć więcej radości, spokoju i 
satysfakcji w kontaktach z innymi osobami 

 
ZAGADNIENIA: 

 Asertywność, jako umiejętność stanowczego egzekwowania własnych praw oraz szanowania 
praw innych. 

 Dlaczego warto być asertywnym – emocjonalne oraz społeczne konsekwencje postawy 
asertywnej oraz uległej, agresywnej i asertywnej.  

 Asertywność wobec autorytetów, wobec uczniów i ich rodziców oraz kolegów i koleżanek w 
pracy – sytuacje w szkole. 

 Sztuka mówienia ‘nie’ oraz ‘tak’ bez poczucia winy. 

 Techniki asertywne: "zdarta płyta", "asertywna prośba", "asertywna odmowa", "zasłona 
dymna", „gaszenie agresji”, demaskowanie gier, parafrazowanie i zadawanie pytań otwartych 
– możliwości i ograniczenia, praktyczne zastosowanie. 

 Model udzielania informacji zwrotnych zamiast krytyki i pustych pochwał.  

 

NOWE SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH  

ASERTYWNY NAUCZYCIEL 
– asertywność w praktyce szkolnej 
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Katarzyna Chalama–Pozdrowicz – trener  
 Trener – w STREFIE POTENCJAŁU opracowuje szkolenia i warsztaty 

poświęcone umiejętnościom funkcjonowania w stresie, zwłaszcza z 

uwzględnieniem obciążeń i zagrożeń, na jakie narażone są osoby pracujące w 

edukacji. Jako trener szkoleń z zarzadzania uwagą na lekcji porusza problemy 

współczesnej edukacji tzw. „pokolenia multitasking”.  

 Psycholog w zespole diagnostycznym w niepublicznym ośrodku 

zdrowia psychicznego oraz licencjonowany doradca zawodowy. 

 Terapeuta biofeedbacku I stopnia. 

 Członek zespołów orzeczniczych w medycynie pracy w kilku wiodących centrach 

medycznych w Poznaniu. Wykonuje diagnozy w zakresie funkcjonowania 

poznawczego u dzieci i dorosłych z zaburzeniami. 
 Autorka poradnika dla szkół „Szoker – ekspert w Twojej 

karierze”, autorka warsztatów i diagnosta z zakresu 

psychofizjologii.  

 Praktykująca techniki MBSR (Mindfulness-Based Stress 

Reduction). Propagatorka psychologicznych metod zarządzania 

stresem opartych na indywidualnych zasobach,  
 W pracy szkoleniowej ceniona za otwartość, życzliwość oraz umiejętność 

indywidualnego, kompetentnego podejścia do grupy.  

 

A prywatnie …  

mama dwójki dzieci, zwolenniczka rodzicielstwa bliskości i edukacji przyjaznej mózgowi. Dzieci 

z entuzjazmem uczęszczają do szkoły publicznej, której program realizowany jest na zasadach 

neurodydaktyki, 

 

 

 

 
1. PROFILAKTYKA SKUTKÓW PRZEWLEKŁEGO STRESU W ZAWODZIE NAUCZYCIELA 

2. METODY ZARZĄDZANIA UWAGĄ NA LEKCJI 

3. PROFILAKTYKA UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 

 

 

 

 

KATARZYNA CHALAMA-POZDROWICZ  
JEST AUTORKĄ SZKOLEŃ, KTÓRE SĄ OPISANE PONIŻEJ: 
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Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach „Profilaktyka skutków działania przewlekłego 
stresu w zawodzie nauczyciela”. 

 

Nauczyciele należą do grupy podwyższonego ryzyka zagrożonej 
wypaleniem zawodowym. Do czynników szczególnie sprzyjających 
przeżywaniu zbyt dużych napięć emocjonalnych należą: przemęczenie i 
przeciążenie pracą, zbyt duża odpowiedzialność stanowiska pracy, brak 
możliwości rozwoju, konflikty w relacjach ze współpracownikami, a także 

mała decyzyjność i wpływ na zmiany pojawiające się w samej placówce, jak i w jej otoczeniu. 

 

Podstawą profilaktyki skutków działania długotrwałego stresu jest rozpoznanie własnych 
mechanizmów powstawania reakcji stresowej oraz znalezienie efektywnych metod 
regulujących poziom stresu. Nasze warsztaty kierujemy do tych z Państwa, którzy poszukują 
zrozumienia czym jest stres, jak i do tych, którzy świadomie doświadczają jego symptomów 
(skutki psychosomatyczne stresu, przewlekłe zmęczenie, przepracowanie, zmienna 
motywacja). 

Szczegóły warsztatu: 

 miejsce:   szkoła 

 czas:  4 h (zależy od wielkości grupy) 

 grupa  ok.12os. (nie więcej niż 15os.) 

 gwarantujemy przyjazny nastrój i bezpieczną atmosferę  
 

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach? 

 uczestnicy poznają neurofizjologię stresu oraz jego wpływ na zdrowie i dowiedzą się jak z 
tej wiedzy korzystać na co dzień 

 nauczą się rozpoznawać swoje zasoby jako możliwość radzenie sobie ze stresem 

 poznają skuteczne techniki łagodzenia napięć emocjonalnych 

 dowiedzą się jak nastawienie i poczucie kontroli wpływają na spostrzeganie stresu 

 nauczą się jak budować w sobie odporność na stres poprzez indywidualny dobór różnych 
technik regulujących napięcia 

 
 
 
 

NOWE SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH  

PROFILAKTYKA SKUTKÓW PRZEWLEKŁEGO STRESU 
W ZAWODZIE NAUCZYCIELA 
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Szkolenie „Metody zarządzania uwagą na lekcji” obejmuje problematykę utrzymania uwagi 
uczniów podczas lekcji.  

 
„Szkolenie zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Osoba prowadząca wykazała  
się wysokimi kompetencjami i fachowym przygotowaniem w wyżej wymienionym temacie.  
Wiedza przekazywana była w sposób angażujący uczestników, bazujący na ciekawych  
przykładach i materiałach z zastosowaniem technik multimedialnych.” 

                                                    Dyrektor SP 23 w Poznaniu - Barbara Kuśnierczak 
 

Szkolenie porusza problem trudności w utrzymaniu uwagi u uczniów. Uczestnicy dowiedzą się 

jakie są tego przyczyny i poznają sposoby na usprawnienie skupienia 

uczniów na lekcji. Nauczyciele zapoznają się z najnowszymi badaniami 

mózgu i wypływającymi z nich wnioskami dla przygotowania scenariusza 

lekcji. Trener skupiony jest na praktycznym wykorzystaniu 

przekazywanej wiedzy oraz dba o indywidualizację metod do 

problemów zgłaszanych podczas zajęć. Potrafi poruszać ważne tematy 

w swobodnej atmosferze, treści przekazuje w interakcji z uczestnikami.  

TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE JEŻELI: 
 zauważasz, że podtrzymanie uwagi na lekcji jest coraz trudniejsze 

 chcesz wiedzieć jak obcowanie z multimediami wpływa na zmiany w uwadze dzieci i 

młodzieży 

 poszukujesz metod utrzymania uwagi przez uczniów dłużej niż na kilka minut 

 cenisz najnowsze trendy w nauczaniu poparte badaniami mózgu 

 pragniesz otrzymać metody dające się połączyć z podejściem tradycyjnym 

 uważasz, że można poruszać ważne tematy w atmosferze zaufania 

 
SZKOLENIE ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM DOTYCZĄCYM STOSOWANIA PRZEZ SZKOŁY 
EFEKTYWNYCH METOD PRZEKAZYWANIA WIEDZY NASTAWIONYCH NA AKTYWNOŚĆ 
UCZNIÓW. 
 

Kilka informacji praktycznych: 

 Szkolenie trwa ok.4,5 h  

 Ilość osób w grupie: maks. 20 

 

 

 

NOWE SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH  

METODY ZARZĄDZANIA UWAGĄ NA LEKCJI 
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         CEL SZKOLENIA:  

 pozyskanie wiedzy dotyczącej przyczyn uzależnień wśród młodzieży 

 określenie umiejętności społecznych nauczyciela – realizatora profilaktyki 

 umiejętność budowy efektywnego przekazu prozdrowotnego  

 czas trwania: ok.4h zegarowe 

PROGRAM SZKOLENIA: 

 uzależnienie – czy geny determinują skłonności do sięgania po substancje 

psychoaktywne, błędne koło procesu uzależnienia – system nagrody w mózgu 

 alkohol i dopalacze – eksperymenty z używkami dawniej i dziś, w tym dane 

epidemiologiczne dotyczące sięgania po substancje psychoaktywne 

 zaburzenia zdrowia psychicznego powstałe na skutek przyjmowania substancji 

szkodliwych 

 prawidłowy rozwój w wieku dojrzewania – dlaczego dochodzi do inicjacji w wieku 

dojrzewania, czy „pierwszy raz” wynika z potrzeb rozwojowych młodzieży 

 sygnały ostrzegawcze – jak rozpoznać, że mamy wśród uczniów problem  

 Teoria Zachowań Problemowych (R. S. Jessorów) 

 czynniki ryzyka i czynniki chroniące w uzależnieniach 

 strategie profilaktyki uzależnień – zadania szkoły a placówek specjalistycznych 

 nauczyciel jako realizator profilaktyki: niezbędne umiejętności społeczne w celu 

realizacji programu profilaktyki,  podnoszenie kwalifikacji w obszarze 

samodoskonalenia 

 szkolny program profilaktyki, w tym schemat działań wychowawczych: od diagnozy po 

konkretną pomoc,  

 czy strach to dobry doradca w promowaniu zdrowych zachowań – jak budować 

kampanię prozdrowotną z młodzieżą np. gość z Monaru itp. 

 

Kilka informacji praktycznych: 

 Szkolenie trwa ok. 3,5 h  

 Ilość osób w grupie: maks. 15 
 
 
 

 

NOWE SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH  

PROFILAKTYKA UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 
MITY I FAKTY NA TEMAT UZALEŻNIEŃ 
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 Gabriela Ledachowicz – trener  
 Trener – w STREFIE POTENCJAŁU opracowuje szkolenia i warsztaty 

poświęcone zagadnieniom oceniania kształtującego,  

 Nauczyciel – od 11 lat realizuje tę formę nauczania, między innymi  w 

Zespole Szkół  Licealno - Technicznych w Poznaniu.  

 Mentorka - Jest mentorką kursów internetowych oceniania 

kształtującego dla nauczycieli szkół wszystkich typów. Prowadzi szkolenia 

i warsztaty dla rad pedagogicznych także we współpracy z Centrum 

Edukacji Obywatelskiej.  

 

 

 

 

 

Współczesny świat stawia przed nauczycielami nowe wyzwania. Rola nauczyciela coraz 

rzadziej polega na prostym przekazaniu i wyegzekwowaniu wiedzy. Wiedza jest w tej chwili 

dostępna na  wyciągnięcie ręki, żyjemy wszak w informacyjnej lawinie. Problemem zatem nie 

jest dostęp do wiedzy lecz umiejętność jej wybrania, wyselekcjonowania potrzebnych 

i ważnych informacji oraz ich przetwarzania i połączenia z bliską uczniowi rzeczywistością. 

Tym wyzwaniom powinni umieć sprostać współcześni uczniowie. 

 

W związku z tym zmienia się też rola nauczyciela. Coraz częściej nauczyciele zastanawiają się 

nie nad tym jak przekazać i wyegzekwować wiedzę lecz nad tym jakie warunki stworzyć, 

żeby uczeń uczył się efektywnie. Ważnymi kwestiami są także pytania: jak sprawić, by uczeń 

poczuł się odpowiedzialny za własne uczenie się oraz  jak zaangażować jego emocje 

wspomagające efektywność uczenia się. 

 

Ocenianie kształtujące to nie tylko ocenianie, lecz spójny system w pracy nauczyciela, 

pomagający uczniom w uczeniu się, wspierający ich w rozwoju. To także sposób na 

zainteresowanie uczniów lekcją, zachęcenie ich do aktywnego udziału i angażowanie w proces 

uczenia się. Z powodzeniem jest wykorzystywane przez nauczycieli na każdym etapie edukacji, 

od przedszkola  po uniwersytet. 

 

Korzyści dla nauczyciela. 

 Nauczyciel korzystający z oceniania kształtującego tworzy bardziej celowe i spójne lekcje,  

lepiej wykorzystuje czas w ich trakcie.  

 Informując ucznia o celu lekcji  i kryteriach oceny zwiększa zaangażowanie ucznia 

w proces uczenia się oraz jego motywację.  

 Wykorzystując efektywną informację zwrotną udziela uczniom wskazówek do rozwoju 

oraz sam otrzymuje wskazówki pomagające w kształtowaniu jego warsztatu pracy. 

 Stosując samoocenę i ocenę koleżeńską sprawia, że uczeń staje się partnerem nauczyciela, 

współodpowiedzialnym za proces uczenia się.  

NOWE SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH  

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE,  
CZYLI JAK UCZYĆ EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ. 
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 Zadając pytania kluczowe pobudza zainteresowanie uczniów, angażuje emocje, wzbudza 

chęć zgłębienia poznawanych treści.  

 Organizując pracę w małych grupach lub w parach angażuje wszystkich uczniów do pracy, 

zmniejszając między innymi trudności związane z utrzymaniem atmosfery nauki. 

 Stosując ukierunkowaną interakcję uczniów z nauczycielem i pomiędzy uczniami poprawia 

relacje oraz buduje lepszą atmosfery pracy w zespole. Uczniowie czują się bezpieczni, nie 

boją się popełniać błędów, są skoncentrowani na jak najlepszym wykonaniu zadania, a nie 

na rywalizacji z innymi uczniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁY: 

 miejsce: szkoła  

 czas:  każdy warsztat 4h zegarowe  

 grupa:  do 25 os.  

 minimum  teorii i  maksimum  praktyki  –  pracujemy na prawdziwych sytuacjach 

wnoszonych przez uczestników szkolenia 

 gwarantujemy przyjazny nastrój i bezpieczną atmosferę oraz możliwość zadawania 

pytań specjaliście z wieloletnim doświadczeniem trenerskim i nauczycielskim 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do cyklu 2 warsztatów. 

I. Warsztat wprowadzający, cele: 

 poznanie przez uczestników idei i strategii oceniania kształtującego, 

 doświadczenie działania niektórych narzędzi w praktyce, 

 refleksja uczestników nad własnym sposobem uczenia oraz możliwościami wykorzystania 

w nim oceniania kształtującego. 

 

II. Warsztat praktyczny, cele: 

 ćwiczenie formułowania celów, kryteriów sukcesu, informacji zwrotnej, pytania 

kluczowego, 

 opracowanie scenariusza lekcji wykorzystującej ocenianie kształtujące, 

 opracowanie planu wdrażania OK. we własnej pracy lub pracy zespołu nauczycielskiego. 

 



 
 

 

 

13 

www.strefapotencjalu.pl 
biuro@strefapotencjalu.pl  

(+48) 516 466 470 

1. Gminna Jednostka Oświatowa w Tarnowie Podgórnym 
2. Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 
3. Gminny Zespół Oświatowy w Dusznikach 
4. Wydział Edukacji w Legionowie  
5. Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Urząd Miasta Białogard 
6. Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie 
7. VII Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu 
8. XII Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu 
9. XXV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu 
10. Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu 
11. Zespół Szkół Pijarów w Poznaniu (LO, G, SP) 
12. Zespół Szkół Handlowych w Sopocie 
13. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu 
14. Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu 
15. I Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie-Koźlu 
16. Technikum Ogrodnicze w Poznaniu 
17. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie 
18. Zespół Szkół w Rokietnicy 
19. Liceum Ogólnokształcące w Kórniku 
20. Zespół Szkół w Bolechowie 
21. Zespół Szkół w Murowanej Goślinie 
22. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Środzie Wlkp. 
23. Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie 
24. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu 
25. Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku 
26. Zespół Szkół „EKOLA” we Wrocławiu (SP, G, LO) 
27. Elektroniczne Zakłady Naukowe we Wrocławiu 
28. Gimnazjum nr 20 w Gdańsku 
29. Gimnazjum nr 1 w Sztumie 
30. Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu 
31. Gimnazjum nr 41 w Łodzi 
32. Gimnazjum nr 44 w Łodzi 
33. Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie 
34. Gimnazjum nr 1 w Dzierżoniowie 
35. Gimnazjum nr 6 w Świdnicy 
36. Gimnazjum nr 2 w Mielcu 
37. Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie 
38. Gimnazjum nr 2 w Świdnicy 
39. Gimnazjum nr 1 w Białogardzie 
40. Gimnazjum nr 2 w Białogardzie 
41. Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym 
42. Gimnazjum w Rokietnicy 
43. Gimnazjum w Wasilkowie 
44. Gimnazjum w Rzgowie 
45. Szkoła Podstawowa nr 12 w Warszawie 
46. Szkoła Podstawowa nr 84 we Wrocławiu 
47. Szkoła Podstawowa nr 98 we Wrocławiu 
48. Szkoła Podstawowa nr 63 we Wrocławiu 
49. Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu 
50. Szkoła Podstawowa nr 5 w Malborku 
51. Szkoła Podstawowa nr 5 w Lesznie 
52. Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie 
53. Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi 
54. Szkoła Podstawowa nr 20 w Poznaniu 
55. Szkoła Podstawowa nr 58 w Poznaniu 
56. Szkoła Podstawowa nr 6 w Poznaniu 
57. Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku 
58. Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wlkp. 
59. Szkoła Podstawowa nr 1 w Luboniu 
60. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu 
61. Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach 
62. Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy 
63. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białogardzie 

LISTA REFERENCYJNA: 
URZĘDY, SZKOŁY PONADGIMAZJALNE, ZESPOŁY SZKÓŁ PONADGIMAZJALNYCH: 

 

GIMNAZJA ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWE 
oraz 

ZESPOŁY SZKÓŁ (Przedszkola/SP i G): 
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64. Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie 
65. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białogardzie 
66. Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie 
67. Szkoła Podstawowa nr 3 w Luboniu 
68. Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzierżoniowie 
69. Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu 
70. Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie 
71. Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wlkp. 
72. Szkoła Podstawowa nr 4 w Luboniu 
73. Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy 
74. Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy 
75. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kędzierzyn-Koźlu 
76. Szkoła Podstawowa nr 9 w Kędzierzyn-Koźlu 
77. Szkoła Podstawowa w Chudowie 
78. Szkoła Podstawowa w Grąblewie 
79. Szkoła Podstawowa w Lusowie 
80. Szkoła Podstawowa w Lusówku 
81. Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie 
82. Szkoła Podstawowa w Rokietnicy 
83. Szkoła Podstawowa w Rzgowie 
84. Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym 
85. Szkoła Podstawowa w Więckowicach 
86. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Świebodzicach 
87. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Świebodzicach 
88. Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych w Świebodzicach 
89. Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie 
90. Podstawowa Szkoła Społeczna Niedźwiednik w Gdańsku 
91. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO w Warszawie 
92. Społeczne Gimnazjum nr 333 STO w Warszawie 
93. I Zespół Szkół STO w Gdańsku 
94. II Podstawowo-Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych STO 
95. III Podstawowo-Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych STO 
96. Zespół Szkół Fundacji SGMK w Wałbrzychu 
97. Publiczny Zespół Szkół Integracyjny w Świebodzicach 
98. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie 
99. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach 
100. Zespół Szkół nr 11 we Wrocławiu 
101. Zespół Szkół Samorządowych w Łagiewnikach (SP/G) 
102. Zespół Szkół Specjalnych nr 110 w Poznaniu  
103. Zespół Szkół w Dłużcu (SP/G) 
104. Zespół Szkół w Korzkwi (SP/G) 
105. Zespół Szkół w Legionowie (SP/G) 
106. Zespół Szkół w Marcinowicach (SP/G) 
107. Zespół Szkół w Pilicy (SP/G) 
108. Zespół Szkół w Starych Żukowicach (SP/G) 
109. Zespół Szkół w Wolbromiu (SP/G) 
110. Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej 
111. Zespól Szkol Specjalnych nr 103 w Poznaniu 
112. Zespól Szkol Specjalnych nr 107 w Poznaniu 
113. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Białogardzie 
114. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Białogardzie 
115. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Białogardzie 
116. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Mielcu 
117. Przedszkole Miejskie Nr 8 w Mielcu 
118. Przedszkole w Tarnowie Podgórnym 
119. Przedszkole w Skórzewie (P-ń) 
120. Przedszkole w Przeźmierowie 
121. Przedszkole w Lusowie 
122. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Dzierżoniowie 
123. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Dzierżoniowie 
124. Przedszkole Publiczne Nr 7 w Dzierżoniowie 
125. Niepubliczne Przedszkole FRAJDA w Świdnicy 
126. Przedszkole Specjalne nr 164 w Poznaniu 

PRZEDSZKOLA: 
 


