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Cytaty

 Dzisiaj będą cytaty. Cytaty dla taty, cytaty dla mamy. I nauczycielom też 
te cytaty polecamy.
 Czasownik – „odgapić”, proszę czytelników, nie trafił jeszcze
do drukowanych słowników. Ale w szkolnym słowniku jest.
Odgapiać – to znaczy – ściągać.
Pierwszy raz spotkałam się z tym określeniem na spotkaniu
z uczniami trzecich klas. Rozmawialiśmy o pisaniu
książek i jeden z chłopców zapytał:
 - Od kogo pani odgapia?
 - Stąd – puknęłam się w głowę – sama od siebie.
 - Sama? – zdziwił się chłopiec – wykluczone. Wszyscy
odgapiają. Moja ciocia to całą magisterkę odgapiła z 
internetu.
 - A czy mogę zapytać czym się twoja ciocia zajmuje? – zapytałam z ciekawości.
Ta ciekawość to mnie kiedyś zgubi. Bo chłopiec odpowiedział, że ciocia jest nauczycielką.
 - I co? Co na to obecne na sali nauczycielki? Żadna nie zareagowała. Nie włą-
czyły się do rozmowy. Może bały się odezwać? Może nie wiedziały jak się zachować?
 Nie śmiem przypuszczać, że zaakceptowały postępek cioci.
Że akceptują ściąganie. Chociaż niektóre akceptują. Same ściągają i zachęcają dzieci
do ściągania, każąc rodzicom zamiast lektur kupować
ściągi. Tak to się zresztą oficjalnie nazywa – „Ściąga”, „Extra ściąga”, „Mini ściąga”. Dla klas 
4,5,6... Jedno z wydawnictw wydaje.
 A mnie się wydaje, że w tym miejscu warto zacytować
Antoniego Słonimskiego – „Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowuj się przyzwoicie”.  
I chociaż nie wszyscy wiedzą kim był Antoni Słonimski i nie wszyscy wiedzą co to znaczy 
– zachowuj się przyzwoicie, można przecież zajrzeć do słownika języka polskiego. A słow-
nik wyjaśnia, że przyzwoicie to znaczy – „według obowiązujących zasad moralnych”.
 I to byłoby tyle jeśli chodzi o cytaty. No, może jeszcze jeden:
 „Czy uczymy dzieci, jak żyć i dla kogo żyć należy, czy dajemy młodzieży cel w życiu,
czy pomagamy jej w tych przełomowych okresach, gdy zaczyna wyrabiać sobie
światopogląd, zaczyna rozglądać się i szukać, marzyć i dążyć, czy wiemy nawet jakie ideały
jej przyświecają?”
 To był cytat z Janusza Korczaka. A ja się
pod nim obiema rękami podpisuję.
 

Wanda Chotomska
Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży



Podziękowania:
• dla Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica za  
udostępnienie szkoły na Forum Edukacyjne,

• za wsparcie finansowe dla Lucent Foundation

Program
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Program Xi ogólnoPolskiego Forum edukaCyjnego

„nowe Przestrzenie edukaCji”

• 10.00 - 10.40 Rozpoczęcie Forum (aula)
• przedstawienie Członków Zarządu PFDiM, Lucent Technologies i Dyrekcji szkoły,
• przedstawienie pracowników Fundacji,
• przedstawienie trenerów prowadzących warsztaty,
• przedstawienie programu forum i idei spotkania,
• prezentacja grup młodzieżowych,

• 10.40 – 11.00 – zaproszenie do poszczególnych sal na warsztaty
• 11.00 – 12.30 – warsztaty edukacyjne (1)
• 12.30 – 13.00 – przerwa
• 13.00 – 14.30 – panel dyskusyjny
• 14.30 – 15.00 – przerwa
• 15.00 – 16.30 – warsztaty edukacyjne (2) + dyskusje tematyczne
• 16.30 – 17.00 – zakończenie Forum Edukacyjnego (aula)

Grupy młodzieżowe prezentujące się podczas Forum:
 Modelarze z Awiatika – Sośno
 Grupa Tancerzy ognia Igni Geanae – Kobylin
 Grupa Monocyklistów Mono Bajka – Zalesie Górne
 Grupa Obiektywni – Lubichowo
 Zis Skład – Warszawa
 Szkolna Grupa Cyrkowa – Lublin
 Grupa Circus – Warszawa
  Grupa „Żonglujące Rumianki” – Podedwórze

Prezentować się będą także:
 organizacje realizujące projekty w ramach programu „Równać Szanse”,
 zespół Capoeira Artes das Gerais,
 wydawnictwa edukacyjne.

Ze swoim przedstawieniem teatralnym wystąpi Koło Teatralne przy Publicznym Gimnazjum 
nr 1 im. Stanisława Marciniaka z Warki.

W godzinach 15.00-16.30 odbędą się dyskusje tematyczne na zaproponowane wcześ-
niej tematy na forum internetowym (bliższe informacje na stoisku Polskiej Fundacji  
Dzieci i Młodzieży).
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WARSZTAT NR 1
Tytuł warsztatu: Świetlice w nowy sposób, motywowanie rodziców do współpracy
Osoba prowadząca: Marzena Łotys
Organizacja: Stowarzyszenie „Edukacja Inaczej”
Sala: A
Godzina: 11.00 – 12.30
Opis warsztatu: Motywowanie rodziców do współpracy. Płaszczyzny współpracy 
z rodzicami. Komunikacja. Typowe zakłócenia współpracy i co z tym robić. Dobre prakty-
ki (przykładowe scenariusze zajęć w świetlicy). Działania wyrównujące szanse edukacyj-
ne w programie „Równać Szanse”.

WARSZTAT NR 2
Tytuł warsztatu: Rozwijanie samodzielności i wspieranie postawy przedsiębior-
czej uczniów podczas codziennej pracy szkoły
Osoba prowadząca: Barbara Podgórska
Organizacja: Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys 
Sala: B
Godzina: 11.00 – 12.30
Opis warsztatu: Mottem warsztatu jest: ”Żaden wiatr nie jest przychylny, jeśli nie wiesz 
dokąd chcesz płynąć”. Zadaniem warsztatów jest przedstawienie i podpowiedzenie spo-
sobów aktywizowania młodzieży dla wypracowania postawy przedsiębiorczej. Jednym 
ze sposobów jest realizacja mini projektów, wymagających planowania i wyciągania 
wniosków. Podczas warsztatów zostaną przedstawione działania już zrealizowane w 
ramach realizacji programu autorskiego z podstaw przedsiębiorczości, projektu „Małe 
Zmiany – „Wielkie Sprawy” oraz działań w ramach programu „klub – net”.

WARSZTAT NR 3
Tytuł warsztatu: Nie dla sennej młodzieży! Jak zdobyć europejskie środki z Progra-
mu Młodzież na działania lokalne – od pomysłu do projektu
Osoba prowadząca: Amudena Rutkowska
Organizacja: Narodowa Agencja Programu „Młodzież”
Sala: C
Godzina: 11.00 – 12.30
Opis warsztatu: Podczas warsztatu zostanie zaprezentowany Program „Młodzież” oraz 
będzie omówiony sposób przygotowania projektu Inicjatyw Grupowych krok po kroku. 
Uczestnicy zapoznają się z przykładowymi projektami realizowanymi w ramach Progra-
mu „Młodzież”.
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WARSZTAT NR 4
Tytuł warsztatu: Młodzi Gniewni = Młodzi Aktywni
Osoba prowadząca: Jolanta Gliwińska
Organizacja: Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”
Sala: C
Godzina: 11.00 – 12.30
Opis warsztatu: Mottem warsztatu są słowa Thomasa Edisona: „Sukces przychodzi je-
dynie do tych, którzy działają, podczas gdy pozostali oczekują jedynie jego nadejścia”. 
Warsztat stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki decydują o powodzeniu 
w realizacji projektów z młodzieżą i dla młodzieży. Zaprezentowane zostaną sprawdzone 
projekty na wykorzystanie aktywności młodzieży i wykorzystanie jej potencjału poprzez 
zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności. Zaprezentowane zostaną 
też projekty związane z wyrównywaniem szans dzieci i młodzieży w ramach programu 
„Równać Szanse” oraz sposoby trafnego rozpoznawania potrzeb, wykorzystania poten-
cjału lokalnego środowiska w projekcie, a także sprawdzone pomysły na angażowanie 
do współpracy ludzi i zdobywanie funduszy od lokalnej społeczności. Zajęcia pokażą 
w jaki sposób umiejętnie wykorzystać naturalną aktywność młodzieży i przełożyć ją na 
twórcze działania na rzecz środowiska. Podczas warsztatu pokazane zostaną działania 
podejmowane przez młodzież oraz działania realizowane z jej udziałem. Zaprezentowa-
ne zostaną działania młodzieżowych grup  działających przy współpracy ze Stowarzysze-
niem Forum Oświatowe „KLUCZE”: grupy tanecznej (taniec break dance), grupy czynnie 
uprawiającej freeride (extremalna jazda na rowerach) oraz młodzieżowej kapeli (rock, 
metal), a także grupy Capoeira (praca z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecz-
nym). Zostanie również zaprezentowana rola dorosłych i opiekunów grupy.

WARSZTAT NR 5 
Tytuł warsztatu: Gry i zabawy przeciwko agresji
Osoba prowadząca: Ewa Radwańska
Organizacja: Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys
Sala: E
Godzina: 11.00 – 12.30
Opis warsztatu: Zabawy i ćwiczenia interakcyjne są łatwą do opanowania i nie wyma-
gającą dużych nakładów możliwością zapoczątkowania psychologicznych procesów 
konstruktywnego przezwyciężania wściekłości i agresji. Oferują one dzieciom i młodzie-
ży otwarte systemy interakcji, które ułatwiają im zdobywanie różnorodnych doświad-
czeń ze sobą samym, a także z innymi ludźmi. Uczestnicy mogą włączyć do sytuacji 
swoje potrzeby i uczucia, działać aktywnie i według własnego uznania, a ponadto bez 
obaw doświadczać konsekwencji swojego postępowania. Warsztaty są skierowane do 
wszystkich szczebli nauczycieli, świetlic terapeutycznych, pracowników ośrodków pracy 
z młodzieżą i dziećmi z zaburzeniami zachowania. 



�XI Forum EdukacyjnE - Polska Fundacja dzIEcI I młodzIEży

WARSZTAT NR 6
Tytuł warsztatu: Konflikt w szkole - jak radzić sobie z „falą” w szkole
Osoba prowadząca: Sławomir Prusakowski
Organizacja: Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys
Sala: F
Godzina: 11.00 – 12.30
Opis warsztatu: Konflikty w szkole można nauczyć się rozwiązywać.  Mediacje i negocjacje 
pomogą poradzić sobie nawet z agresją instrumentalną występującą coraz częściej podczas 
przerw i po lekcjach. Zadaniem programu jest zbudowanie doradztwa rówieśniczego. Po-
każemy, jak zmieniać przekonania: nie mów, nie ufaj, nie czuj – na konstruktywną rozmowę  
o problemie. Pokazujemy cykl 10 spotkań pracy z młodzieżą w szkole. Uczymy samodzielnie 
prowadzić szkolny punkt mediacji przez uczniów włączając do niego rodziców.

WARSZTAT NR 7 
Tytuł warsztatu: Edukacja przez muzykę i ruch
Osoba prowadząca: prof. Barbara Bernacka
Organizacja: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza
Sala: G
Godzina: 11.00 – 12.30
Opis warsztatu: Zapomnianym zmysłem, którym odbieramy świat jest zmysł równowa-
gi. Jego mikrozaburzenia powodują lęki, niemożność koncentracji uwagi, zapominanie. 
A to powoduje braki w umiejętności planowania, organizowania czasu. Dzieci z zaburzo-
nym zmysłem równowagi określane jako trudne do wychowania. Podczas warsztatu za-
prezentowana  będzie technika pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystująca muzykę, ruch 
całego ciała i doskonalenie poczucia rytmu oraz trenowanie ich rytmiczności. Ćwicząc  
mięśnie ćwiczymy mózg.

WARSZTAT NR 8
Tytuł warsztatu: Działania wyrównujące szanse edukacyjne dzieci i młodzieży 
w programie „Równać Szanse”
Osoba prowadząca: Artur Łęga
Organizacja: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Sala: H
Godzina: 11.00 – 12.30
Opis warsztatu: Podczas warsztatu przedstawiona zostanie idea wyrównywania szans 
edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich oraz zaprezentowany będzie program 
„Równać Szanse”, jego założenia i zasady konkursów dotacyjnych.
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WARSZTAT NR 9
Tytuł warsztatu: Delfin. Rozwijanie umiejętności poznawczych
Osoba prowadząca: Ewa Noga
Organizacja: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza
Sala: I
Godzina: 11.00 – 12.30
Opis warsztatu: Delfin to warsztat ukierunkowany na rozwijanie takich umiejętności jak: 
czytanie i rozumowanie oraz ćwiczenie pamięci, koncentracji, wzmocnienie motywacji 
do nauki, rozwijanie wyobraźni, a także rozwijanie motoryki małej. Wykorzystuje natural-
ną chęć dziecka do zabawy i pedagogikę cyrku, quizy, przysłowia i rymowanki. Materiały, 
z użyciem których będą prowadzone zajęcia to: karty dialogowe, gry pamięciowe, gry 
logiczne, piłeczki i chusty do żonglowania. 

WARSZTAT NR 10
Tytuł warsztatu: Programy młodzieżowe w PFDiM
Osoba prowadząca: Bartosz Sułek
Organizacja: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Sala: J
Godzina: 11.00 – 12.30
Opis warsztatu: Warsztat pokaże jak stwarzać  młodym ludziom szanse  podejmowania 
własnych działań. Zaprezentowane będą 2 programy:
Program „Make a Connection – Przyłącz się!” w którym młodzi wolontariusze realizują zapro-
ponowane przez siebie projekty działań na rzecz środowiska lokalnego. W każdym z woje-
wództw wybrane są lokalne organizacje pozarządowe koordynujące pracę wolontariuszy. 
Program „Dobre pomysły” powstał dla tych młodych ludzi (od 15 do 22 lat), którzy chcą sprawić,  
by świat wokół nich był lepszy i ciekawszy. Programem tym objęta jest młodzież z  terenu Mazowsza.

WARSZTAT NR 11
Tytuł warsztatu: Punkt Mediacji Szkolnych w gimnazjum i liceum
Osoba prowadząca: Dawid Bałutowski
Organizacja: Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys
Sala: K
Godzina: 11.00 – 12.30
Opis warsztatu: Podczas warsztatu zostanie zaprezentowany trening mediacji składają-
cy się z następujących faz:
1. Wprowadzenia mediacji: reguł, wyjaśnienia roli i zadań mediatora, zawarcia kontraktu (setting).
2. Rozumienia obu stanowisk, dwóch subiektywnych prawd i rozplątania związków mię-

dzy skłóconymi osobami, radzenia sobie z kłamstwem.
3. Osobistego znaczenia konfliktu: technik pertraktacji, zdań otwierających „drzwi”, tre-

ningu na własnym konflikcie.
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4. Mediacji od przeszłości do przyszłości: skierowania od wczoraj do jutra, technik prowadze-
nia rokowań, przepisywania scenariusza od winy do odpowiedzialności, stwarzania bezpo-
średniej komunikacji, radzenia sobie z zaostrzaniem konfliktu, przerywaniem i płaczem.

5. Propozycji rekompensaty: wyrównania rachunków, techniki „burzy mózgów ” i ”handlu 
wymiennego” spisania umowy.

WARSZTAT NR 12
Tytuł warsztatu: Klub Młodego Odkrywcy
Osoba prowadząca: Janusz Laska 
Organizacja: Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe
Sala: L
Godzina: 11.00 – 12.30
Opis warsztatu: Nikogo raczej nie trzeba przekonywać, że postęp ludzkości, a nawet jej 
dalsze przetrwanie w decydujący sposób zależy od postępu badawczego w naukach 
przyrodniczych. Poszukiwanie wydajniejszych sposobów wyżywienia rosnącej liczby 
ludności świata, produkcja leków, cała medycyna, poszukiwanie nowych technologii  
w przemyśle elektronicznym, cybernetycznym, środków transportu, hutniczym, che-
micznym, biochemicznym, włókienniczym, odzieżowym, itd. itd. - to domena nauk przy-
rodniczych. Zatrzymanie wiedzy w tych dziedzinach na aktualnym poziomie nie daje 
nadziei na przetrwanie świata, liczącego dwa, trzy razy więcej ludzi niż obecnie. Rozbu-
dzenie wśród uczniów zainteresowań naukami przyrodniczymi leży więc w interesie nas 
wszystkich. Spróbujmy wypracować nowe, skuteczne metody nauczania przedmiotów 
przyrodniczych oraz zainteresować większą niż dotychczas liczbę uczniów studiowa-
niem tych dyscyplin naukowych. Zachęcenie lub zniechęcenie młodych ludzi do zgłę-
biania tajników świata fizyki, chemii, biologii i geografii zaczyna się w szkole, dlatego tak 
ważne jest, by zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne z tych przedmiotów były szczególnie atrak-
cyjne, a nauczyciele często stosowali aktywne metody nauczania. Projekt Klub Młodego 
Odkrywcy jest jedną z wielu prób wypracowania takiej formuły.

Tytuł panelu: Uczenie demokracji w szkole
Osoba prowadząca: Maria Holzer i Elżbieta Sołtys
Organizacja: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży i Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys
Sala: aula
Godzina: 13.00 – 14.30

Demokracja to dla Polski ustrój stosunkowo nowy – zarówno historycznie, jak i poznaw-
czo. Czy dzieci i młodzież mają możliwość nauczenia się zasad demokracji w szkole? 

W szkołach prowadzone są zajęcia, polegające np. na symulacji obrad parlamentu euro-
pejskiego, czasem organizowane są spotkania z posłami na Sejm RP. Według fachowców, 



10 XI Forum EdukacyjnE - Polska Fundacja dzIEcI I młodzIEży

to „fasadowe uczenie demokracji” – daje wiedzę, że obywatel może oddać głos, jednak 
nie wszyscy z tej wiedzy i możliwości korzystają, co można stwierdzić obserwując frek-
wencję podczas wyborów.  

Dlaczego rezygnujemy z prawa do decydowaniu o sobie?
W jaki sposób zachęcać ludzi, by chcieli z tego prawa korzystać?
W jaki sposób konstruować programy nauczania, by młodzi ludzie mogli poznać arkana 
sztuki zwanej demokracją?

WARSZTAT NR 13
Tytuł warsztatu: Tragedia wspólnego pastwiska
Osoba prowadząca: Jagoda Gandziarowska, Joanna Średnicka, Filip Tomaszewski
Organizacja: Pracownia Gier Szkoleniowych
Sala: A
Godzina: 13.00 – 14.30
Opis warsztatu: „Tragedia wspólnego pastwiska” – gra symulacyjna przeprowadzona 
przez Pracownię Gier Szkoleniowych. Prezentacja gry symulacyjnej jako nowego podej-
ścia dydaktycznego stosowanego szeroko na świecie w nauczaniu o problemach z dzie-
dziny ekologii, wiedzy o społeczeństwie itp.

WARSZTAT NR 14
Tytuł warsztatu: Presja konsumpcyjna. Zakupy to szczęście?
Osoba prowadząca: Ewa Winiarczyk
Organizacja: Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys
Sala: B
Godzina: 13.00 – 14.30
Opis warsztatu: Warsztat poświęcony jest tematowi konsumpcji w życiu młodych ludzi 
oraz wpływowi reklam na podejmowanie decyzji przez młodzież. Uczestnik warsztatu 
dowie się jak uczyć się radzenia sobie z presją konsumpcyjną, jak świadomie odbierać 
informacje, podejmować decyzje finansowe i nie zadłużać się.

WARSZTAT NR 15
Tytuł warsztatu: Udana wywiadówka
Osoba prowadząca: Katarzyna Jeżowska – Kwaśny i Halina Krzyształowicz – Stachyra 
Organizacja: Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej „Spójrz Inaczej”
Sala: A
Godzina: 15.00 – 16.30
Opis warsztatu: Celem warsztatu jest trenowanie jak przekazywać rodzicom trudne in-
formacje o jego dziecku, jak budować informacje zwrotne by miały walor motywujący.
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WARSZTAT NR 16
Tytuł warsztatu: Symptomy ADHD, a zastosowanie pedagogiki cyrku
Osoba prowadząca: Monika Kalinowska, Anna Adamczyk
Organizacja: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza
Sala: B
Godzina: 15.00 – 16.30 
Opis warsztatu: Nauczenie się żonglowania piłeczkami, chustami wcale nie jest trudne, 
a pozawala dziecku w krótkim czasie opanować symptomy swojej nadruchliwości, po-
maga w koncentracji uwagi, uspakaja i pozwala odnieść sukces.
 

WARSZTAT NR 17
Tytuł warsztatu: Mediacje w podzielonej klasie
Osoba prowadząca: Jadwiga Soboń
Organizacja: Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej „Spójrz Inaczej”
Sala: D
Godzina: 15.00 – 16.30
Opis warsztatu: Będzie to symulacja spotkania z niezintegrowaną klasą (liceum, gimnaz-
jum lub szkoły podstawowej), na którą to klasę narzekają wszyscy nauczyciele. Mówi się 
o niej, że jest najgorsza w szkole. W omówieniu symulacji zostanie przedstawione pod-
stawowe instrumentarium mediatora, jego rola i działanie. Omówimy też jak rozwijać 
umiejętności potrzebne mediatorowi. 

WARSZTAT NR 18
Tytuł warsztatu: Wykorzystanie tekstu literackiego i techniki czarnego teatru  
w psychoedukacji
Osoba prowadząca: Anna Sadowska i Grażyna Sobieska - Szostakiewicz
Organizacja: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza
Sala: D
Godzina: 15.00 – 16.30
Opis warsztatu: Był sobie czarny, czarny teatr..... jest zamierzonym działaniem przy wy-
korzystaniu obrazów, filmów, utworów muzycznych, spektakli teatralnych i radiowych do 
rozwiązywania różnych problemów życiowych uczestników spotkań. Podczas biblioterapii 
stosuje się atrakcyjne metody pracy: dramę, techniki plastyczne, elementy muzykoterapii, 
elementy treningu twórczego myślenia, zabawy i gry o charakterze socjoterapeutycznym.
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WARSZTAT NR 19
Tytuł warsztatu: Pedagogika systemowa jako nowa pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Osoba prowadząca: Joanna Sieklucka
Organizacja: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza
Sala: E
Godzina: 15.00 – 16.30
Opis warsztatu: Celem warsztatu jest praktyczne wykorzystanie pedagogiki systemowej 
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w szkole i w placówce wychowawczej. Zo-
staną przedstawione proste narzędzia i metody z wykorzystaniem myślenia systemowego. 

WARSZTAT NR 20
Tytuł warsztatu: Zabawki w życiu dziecka
Osoba prowadząca: Karolina Pietras, Krzysztof Kościółek
Organizacja: Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys
Sala: F
Godzina: 15.00 – 16.30
Opis warsztatu: Zabawki w życiu dziecka pomagają w kształtowaniu takich umiejętno-
ści, jak: zdobywanie, szanowanie zabawek jako przedmiotów wartościowych mających 
znaczenie dla dziecka, dbałość i opiekę, sprzątanie, układanie, naprawianie, czerpanie 
radości podczas zabawy, wreszcie poczucie żalu, poczucia straty gdy ukochana zabawka 
zepsuje się, zniszczy, gdy dziecko ją zgubi albo ktoś mu ją zabierze. Wszystkie te umie-
jętności nabywane przez dziecko mają znaczenie w prawidłowym kształtowaniu życia 
emocjonalnego. Jeśli dziecko musi włożyć pewien wysiłek w zdobycie upragnionej za-
bawki, a nie dostaje ją na zasadzie automatyzmu, rodzice kształtują w ten sposób pewien 
stosunek emocjonalny dziecka do świata przedmiotów. Ciągłe nowości pojawiające się 
na rynku zabawkarskim powodują szybkie znudzenie się i częstą wymianę zabawek, do 
których nie jest w stanie wytworzyć się stosunek emocjonalny. Pragnienie posiadania 
kolejnej, reklamowanej właśnie zabawki częstokroć tylko, dlatego, by zaimponować ko-
legom bądź podnieść swoją pozycję w grupie rówieśniczej, powoduje szybkie znikanie 
„z pola widzenia” misia czy też pieska, który nie jest już przytulany i zaczyna być postrze-
gany jako bezwartościowy. To z kolei może doprowadzić w dorosłym życiu do braku 
wytworzenia wzorców koniecznych do utrzymania długotrwałych związków emocjo-
nalnych. W momencie, gdy pojawiają się coraz to nowe rzeczy dzieci nie mają nawet 
możliwości dobrego poznania tych przedmiotów, skupiają uwagę na nich jedynie przez 
krótki czas. Zaburzeniom mogą ulegać także procesy poznawcze. Wreszcie presja, którą 
dzieci wywierają na rodziców w kwestii zakupu nowych rzeczy i uleganie przez rodzi-
ców tej presji powoduje, że w dojrzałych związkach dorośli już ludzie mogą stosować te 
same techniki, które okazały się skuteczne w stosunku do rodziców, a które często były 
manipulacjami. Kiedy idą dzieci do znajomych to pierwsze pytanie z jakim się spotykają  
„Czy masz coś nowego?” Podczas warsztatu zastanawiać się będziemy jak dobierać za-
bawki dziecku w różnych fazach jego rozwoju. 
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WARSZTAT NR 21
Tytuł warsztatu: Więzi w klasie – czy można je budować?
Osoba prowadząca: Alina Dziewięcka
Organizacja: Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys
Sala: G
Godzina: 15.00 – 16.30
Opis warsztatu: Nauczyciel otrzyma narzędzia budowania więzi w klasie, z którą do tej 
pory było to trudne. Wprowadzony zostanie w pojęcie więzi, barier w komunikacji. Poka-
zane będą sposoby radzenia sobie z uczuciami w trudnych sytuacjach szkolnych.

WARSZTAT NR 22
Tytuł warsztatu: Jak zostać kontrolerem ruchu lotniczego – rola doradztwa zawodowego
Osoba prowadząca: Monika Stępień
Organizacja: Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys
Sala: H
Godzina: 15.00 – 16.30
Opis warsztatu: Konieczność skupiania uwagi radzenia sobie z roztargnieniem, selekcją 
bodźców, wykonywaniem dwóch czynności w jednym czasie. Praca pod presją czasu  
i w dużym stresie to codzienność w pracy kontrolera ruchu lotniczego. Podczas warszta-
tu podane zostaną przykłady cech osobowości ważnych w tym zawodzie. Będzie istniała 
możliwość sprawdzenia swoich predyspozycji.

WARSZTAT NR 23
Tytuł warsztatu: Projekt jako metoda rozwijania uzdolnień i zainteresowań?
Osoba prowadząca: Agnieszka Zielińska
Organizacja: Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys
Sala: I
Godzina: 15.00 – 16.30
Opis warsztatu: Przedmiotem spotkania będzie dzielenie się doświadczeniami Szko-
ły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie w realizacji projektów krajowych  
i międzynarodowych. Zasadniczym celem tej aktywności jest pozyskiwanie środków po-
zabudżetowych, które służą rozwijaniu zdolności i zainteresowań uczniów. System zajęć 
pozalekcyjnych daje możliwość rozwijania indywidualnych predyspozycji dziecka oraz 
eksperymentowania i poznawania  różnorodnych form aktywności.
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WARSZTAT NR 24
Tytuł warsztatu: Trener osobisty dziecka - jak wydobywać ukryte potencjały?
Osoba prowadząca: Elżbieta Sołtys
Organizacja: Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys
Sala: J
Godzina: 15.00 – 16.30
Opis warsztatu: Coraz więcej rodziców marzy by ich dziecko było mądre, lecz rzadko ro-
dzice pytają się, czy jest dobre? Trener osobisty to nowy sposób pomocy  dziecku ujaw-
niania jego potencjału,  rozwoju i wzmacniania osobowości, poczucia własnej tożsamości  
i podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z kryzysami rozwojowymi w konstruktywny 
sposób. Jednocześnie regulowania relacji w rodzinie, tak by dziecko było spostrzegane 
jako mądre i dobre. 

WARSZTAT NR 25
Tytuł warsztatu: Filmoterapia w profilaktyce uzależnień
Osoba prowadząca: Dawid Bałutowski
Organizacja: Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys
Sala: K
Godzina: 15.00 – 16.30
Opis warsztatu: Warsztat będzie obejmował będzie następujące zagadnienia:
- teoretyczne podstawy filmoterapii - analiza transakcyjna,
- podstawowe mechanizmy oddziaływania filmoterapii
- zastosowanie filmoterapii w praktyce profilaktycznej
- zasady organizacji grupy filmoterapeutycznej
- zasady doboru filmów i scen filmowych w odniesieniu do konkretnej problematyki
- podstawowe techniki pracy z filmem
- ćwiczenie: praca z wybranym fragmentem filmu.



POLSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY

Powstaliśmy w maju 1992 roku przy wsparciu International Youth 
Foundation. Jesteśmy organizacją niedochodową. Nie prowadzimy 

działalności gospodarczej. Nasze środki finansowe pochodzą z dotacji 
i darowizn instytucji oraz osób prywatnych. 

Naszym celem jest  wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży w wieku 
od 5 do 22 lat.

Chcemy pomagać w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, 
twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie i środowisko 

lokalne, a tym samym przyszłość kraju i świata.

Chcemy być wszędzie tam, gdzie ludziom i organizacjom zajmującym 
się dziećmi i młodzieżą potrzebna jest pomoc finansowa, organizacyj-

na, szkoleniowa lub pomoc w nawiązywaniu kontaktów z instytucja-
mi i organizacjami w kraju i zagranicą.

Przyznajemy dotacje finansowe, organizujemy szkolenia dla przedsta-
wicieli władz samorządowych, liderów organizacji pozarządowych i 

liderów nieformalnych grup młodzieżowych oraz konferencje i semi-
naria poświęcone problemom dzieci i młodzieży. Prowadzimy pro-

gramy szkoleniowe dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych uczące 
nowych metod pracy z dziećmi i młodzieżą.

Od września 1992 do końca 2005 roku przyznaliśmy 2803 dotacje 
na łączną kwotę 29 302 406 złotych. Każdego roku pomagamy 

ponad 200 tys. dzieci i młodzieży. 
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