
  

 

 

 

                                                                                 

Serdecznie zapraszamy do udziału  
w warsztatach programu wychowawczo - profilaktycznego 

„Spójrz Inaczej” 
 

Pełne szkolenie składa się z dwóch części:  „Spójrz Inaczej” oraz „Spójrz Inaczej na agresję”. 
 

• I część „Spójrz Inaczej” obejmuje zajęcia warsztatowe dla nauczycieli  klas I – III,             
IV – VI oraz Gimnazjum.  

 

• II część „Spójrz Inaczej na Agresję” dla nauczycieli klas IV – VI oraz Gimnazjum 
planowana jest do realizacji w II półroczu. 

 
 

Program zajęć „Spójrz Inaczej” został opracowany przez Andrzeja Kołodziejczyka,                    

Ewę Czemierowską i Tomasza Kołodziejczyka. Teoretyczną podstawą oddziaływań jest 

psychologia humanistyczna. Został sprawdzony w warunkach polskich szkół, dając dobre 

efekty wychowawcze i profilaktyczne. Pozytywnie zaopiniowany przez MEN i Państwową 

Agencję Rozwiązywania problemów Alkoholowych został wprowadzony w wielu szkołach             

w całej Polsce. Badania nad skutecznością programu prowadzone są przez Zakład Pedagogiki 

Opiekuńczo – Wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Akademii Bydgoskiej 

im. K. Wielkiego oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie badającego skuteczność 

programu dla kształtowania postaw prozdrowotnych dzieci. 

Zajęcia z dziećmi prowadzone są metodami aktywnymi, odbywają się jeden raz w tygodniu 

na wydzielonej godzinie i obejmują 5 działów tematycznych, ważnych dla profilaktyki 

uzależnień, które są spiralnie ułożone i rozwijane w kolejnych latach szkoły podstawowej             

a potem rozszerzone i pogłębione o nowe treści dla uczniów gimnazjum. 

1. Przeżywanie, wyrażanie uczuć i emocji. 

2. Funkcjonowanie w grupie. 

3. Budowanie poczucia własnej wartości. 

4. Rozwiązywanie problemów i konfliktów. 

5. Problemy uzależnień. 

 

Scenariusze zajęć są przygotowane tak, aby mogli je realizować wychowawcy ze swoimi 

zespołami klasowymi. Są oni przygotowani do prowadzenia zajęć podczas autorskich 

warsztatów realizowanych przez autorów bądź trenerów certyfikowanych przez 

Stowarzyszenie „Spójrz Inaczej”  w Starachowicach.  

Uczestnicy warsztatów otrzymują zaświadczenia o doskonaleniu zawodowym, 

uprawniający do prowadzenia autorskiego programu z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. 

 



  

 

 

 

WARSZTATY PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO 

„SPÓJRZ INACZEJ” DLA NAUCZYCIELI KLAS I - III 

 

TERMIN I OPIS REALIZACJI FORMY: 26,27,28,29 październik 2013r. 
 

Warsztat przygotowujący do prowadzenia zajęć w klasach I – III obejmuje pełne 4 dni zajęć. 

Przez pierwsze dwa dni uczestnicy poznają filozofię programu, ćwiczą komunikację 

wspierającą w relacji uczeń-uczeń, uczeń- nauczyciel oraz aktywne metody pracy z dziećmi. 

Zdobywają podstawowe wiadomości i umiejętności konieczne w skutecznej realizacji zajęć,           

a także przygotowują się do prowadzenia zajęć z dziećmi. Trzeci i czwarty dzień warsztatu 

poświęcone są na realizację zajęć w klasach oraz omawianie tych zajęć i informacji 

zwrotnych od innych uczestników warsztatu. Jest to trudna, ale skuteczna forma 

przygotowań. 

 

CEL GŁÓWNY: 
 

Celem tego programu jest taki wpływ na dziecko, aby radziło sobie lepiej, bez nadmiernego 

napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie, aby rozumiało siebie, 

umiało współżyć z innymi i potrafiło również w samym sobie znajdować oparcie w trudnych 

sytuacjach. Zakładając, że jednym z podstawowych źródeł uzależnień jest zła adaptacja do ról 

i warunków życiowych, dlatego profilaktyka uzależnień powinna koncentrować się na 

kształtowaniu osobowości dziecka od najmłodszych lat pobytu dziecka w szkole, wspieraniu 

jego rozwoju zarówno przez treści programowe, jak również osobisty  kontakt                           

z nauczycielem, zwłaszcza w klasach I – III. W klasach objętych programem dzieci nie tylko 

zwiększyły swoje kompetencje społeczne, ale także swoje nastawienie do koleżanek                       

i kolegów w klasie i zyskiwały ich sympatię. Dzięki niej dzieci wcześniej nieakceptowane 

zyskiwały możliwość zaspokojenia potrzeby przynależności i uznania oraz rozwoju swych 

społecznych umiejętności w kontaktach z rówieśnikami w klasie szkolnej. 
 

NABYTE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI: 
 

� Prowadzenie zajęć  z dziećmi według zaproponowanych scenariuszy. 

� Rozumienie sensu tego rodzaju pracy z dziećmi, co pomoże w budowaniu własnych 

programów wychowawczo - profilaktycznych. 

� Skuteczne oddziaływanie w trudnych sytuacjach pojawiających się podczas pracy                

z grupą dzieci. 

� Dobrze rozumiana współpraca z rodzicami. 
 

ILOŚĆ GODZIN: 35 godzin dydaktycznych 
 

CENA SZKOLENIA: 350 zł/os  (Dokonanie opłaty po zebraniu grupy, a przed datą rozpoczęcia szkolenia). 
 

NABÓR TRWA DO DNIA: 16 października 2013r. 
 

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeń dostarczonego do 

siedziby ośrodka osobiście, drogą mailową lub faxem (formularz do pobrania na www.polkowice. 

edu.pl  – dział FORMY DOSKONALENIA). Osoba do kontaktu: specjalista ds. szkoleń Martyna Łabyk 

tel. 76 746 15 70  

 



  

 

 

 

WARSZTATY PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO 

„SPÓJRZ INACZEJ” DLA NAUCZYCIELI KLAS IV – VI 
 

TERMIN I OPIS REALIZACJI FORMY: 22,23,24,25,26,27 listopad 2013r. 
 

Warsztat przygotowujący do prowadzenia zajęć w klasach IV – VI  został podzielony na dwa   

lub trzy spotkania. 
 

Na pierwszą część  składają się:  integracja grupy i budowanie atmosfery bezpieczeństwa, 

przedstawienie filozofii  i treści programu, ćwiczenie ważnych umiejętności potrzebnych            

do skutecznej realizacji zajęć z dziećmi, ćwiczenie umiejętności metod wykorzystywanych            

w programie, symulacja scenariuszy zajęć. 
 

Druga część to: zajęcia w szkole z dziećmi ( dwa dni), analiza zajęć z dziećmi – udzielanie 

informacji zwrotnych przez uczestników warsztatu, omówienie trudnych sytuacji z jakimi 

spotkali się nauczyciele podczas prowadzonych spotkań z dziećmi. 

 

Trzecia część warsztatu: poświęcona jest analizie scenariuszy dotyczących uzależnień oraz 

sposobom rozmawiania o tej problematyce z dziećmi. Szczególny akcent autorzy programu 

położyli  na zrozumienie wartości zdrowia oraz nauce troszczenia się o siebie, co może                  

w konsekwencji zmniejszyć skłonność do sięgania w przyszłości po substancje zmieniające 

świadomość. 

 
CEL GŁÓWNY: 
 
Celem szkolenia jest taki wpływ na dziecko, aby radziło sobie lepiej, bez nadmiernego 

napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie, aby rozumiało siebie, 

umiało współżyć z innymi i potrafiło również w samym sobie znajdować oparcie w trudnych 

sytuacjach. Treść scenariuszy i sposoby pracy  zostały opracowanie spiralnie, by realizacja 

programu poszerzona została  o treści zasygnalizowane w klasach młodszych. Gdyż niektóre 

treści programowe są zbyt trudne dla dzieci w klasach I-III ze względu na ich poziom rozwoju  

zarówno umysłowego jak i psychospołecznego.  Rola nauczyciela – wychowawcy  w klasach 

starszych jest trudniejsza ponieważ kontakt z klasą jest rzadszy, istnieje podział na 

przedmioty i ujawnia się więcej problemów wychowawczych spowodowanych  niekiedy           

nierozumieniem poszczególnych faz rozwojowych dziecka, a w szczególności potrzeb               

i rozwoju moralnego w tym okresie wiekowym tzn. 10-13 lat.   
 

ILOŚĆ GODZIN: 55 godzin dydaktycznych 
 

CENA SZKOLENIA: 550zł/os  (Dokonanie opłaty po zebraniu grupy, a przed datą rozpoczęcia szkolenia). 
 

NABÓR TRWA DO DNIA: 13 listopada 2013r. 
 

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeń dostarczonego do 

siedziby ośrodka osobiście, drogą mailową lub faxem (formularz do pobrania na www.polkowice. 

edu.pl  – dział FORMY DOSKONALENIA). Osoba do kontaktu: specjalista ds. szkoleń Martyna Łabyk 

tel. 76 746 15 70  



  

 

 

 
WARSZTATY PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO 

„SPÓJRZ INACZEJ”  DLA  NAUCZYCIELI GIMNAZJUM 
 

 
TERMIN I OPIS REALIZACJI FORMY: 29,30 listopad, 01,02,03,04 grudzień 2013r. 
 

Obecnie wraz z reformą oświatową program został zmodyfikowany i rozszerzony  o niektóre 

obszary ważne dla rozwoju młodego człowieka w wieku 13 –15 lat, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszaru dotyczącego problemu profilaktyki uzależnień. Warsztat 

przygotowujący do prowadzenia zajęć w klasach  gimnazjalnych obejmuje 2 części szkolenia.   
 

Na pierwszą część składają się:  integracja grupy i budowanie atmosfery bezpieczeństwa, 

przedstawienie filozofii  i treści programu, ćwiczenie ważnych umiejętności potrzebnych            

do skutecznej realizacji zajęć w gimnazjum min. aktywnego słuchania tego co mówią młodzi 

ludzie oraz  wspierania ich w trudnym dla nich okresie rozwojowym, praca nad sposobami 

radzenia sobie ze stresem, ćwiczenie umiejętności aktywnych metod wykorzystywanych             

w programie, symulacja scenariuszy zajęć, zajęcia w szkole z grupami uczniów (dwa dni).  

 

Druga część warsztatu: poświęcona jest analizie scenariuszy dotyczących uzależnień oraz 

sposobom rozmawiania o tej problematyce z dziećmi. Szczególny akcent autorzy programu 

położyli  na zrozumienie wartości zdrowia oraz nauce troszczenia się o siebie, co może              

w konsekwencji zmniejszyć skłonność do sięgania w przyszłości po substancje zmieniające 

świadomość. 

 
CEL GŁÓWNY: 
 

Celem szkolenia jest taki wpływ na dorastającego młodego człowieka, aby radził sobie lepiej, 

bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie, aby 

rozumiał siebie, umiał współżyć z innymi i potrafił również w samym sobie znaleźć oparcie          

w trudnych sytuacjach. Treść scenariuszy i sposoby pracy  zostały tak pomyślane, aby 

angażować całą osobowość człowieka. Nauczyciel zachęca podczas zajęć do poszukiwań 

rozwiązań metodą prób i błędów w bezpiecznej i wspierającej atmosferze.  Prowadzi to do 

dokonywania przez uczniów odkryć, wiary we własne możliwości co powoduje kształtowanie 

pozytywnego obrazu samego siebie, który jest jednym  z najważniejszych obszarów w rozwoju 

młodego człowieka, który decyduje o sięganie po środki uzależniające. 
 

ILOŚĆ GODZIN: 55 godzin dydaktycznych 
 

CENA SZKOLENIA: 550zł/os  (Dokonanie opłaty po zebraniu grupy, a przed datą rozpoczęcia szkolenia). 

 

NABÓR TRWA DO DNIA: 20 listopada 2013r. 
 

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeń dostarczonego do 

siedziby ośrodka osobiście, drogą mailową lub faxem (formularz do pobrania na www.polkowice. 

edu.pl  – dział FORMY DOSKONALENIA). Osoba do kontaktu: specjalista ds. szkoleń Martyna Łabyk 

tel. 76 746 15 70  

 

 


