
PROGRAM PROFILAKTYCZNY (adT) 
  

SZKOLENIA DLA WYCHOWAWCÓW/ 26.X.2020 (BLOK 1) 
            Udział w programie daje szanse nauczycielom rozszerzenia swojej roli wychowawcy do roli profilaktyka.  

 

 



Na jaką sytuację profilaktycznie reagujemy? 

DRODZY WYCHOWAWCY! 

Program (adT) reaguje na niewidzialne i widzialne problemy z uczniami.  

Te niewidzialne, to takie które kryją się między ludźmi, a gdy ich dotkniesz to masz uważać: to tak jak 
byś otworzył puszkę Pandory. Jednak jeśli tego nie zrobisz, ludzie będą cierpieć w ciszy i izolacji i 
prawdopodobnie kiedyś będzie wybuch niekontrolowany. Przygotuj się, że będzie trudniej niż 
zazwyczaj, otwieraj puszkę i uwierz w siebie.  

A te problemy widzialne: to tematy znane, ale trudno zacząć rozmowę o nich. 

Chcielibyśmy podzielić się z Wami takimi konkretnymi metodami, aby każdy z Was – zgodnie ze 
swoją ekspresją, doświadczeniem i motywacją  - przeżył kolejny krok w zawsze nowej drodze pracy 
profilaktycznej z swoimi uczniami.  

Akademia Dynamiczna Tożsamość ma dawać narzędzia i metody, aby wzbogacać świadomie swoje 
zasoby – „Ja” jako narzędzie w pracy profilaktycznej”. To nasze wyzwanie w tym trudnych czasach 
pandemii. 

Życzymy owocnej pracy profilaktycznej! 

Beata i Onno Staszyńscy-Hansen 

 



 
PROGRAM (adT) - O CO CHODZI?  
Celem programu (adT) jest wzmocnienie podmiotowości ucznia. W programie koncentrujemy się 
konkretnie na naszych pierwszoklasistach, ich wychowawcach i pedagogu szkolnym. 

 
 

• Celem programu dla wychowawców jest podniesienie poczucia 
sprawczości i skuteczności w swojej pracy profilaktycznej. 

 

• Celem programu dla uczniów jest: powiększenie ich poziomu 
psychospołecznej integracji: ich poczucia autonomii, przynależności i 
osiągnięcia. 



         SZKOLENIA DLA WYCHOWAWCÓW (2) 

        INTERWIZJE (7) online 

 SAMODZIELNE WARSZTATY (6) DLA UCZNIÓW  

           KONSULTACJE (2) online 

 SAMODZIELNY WARSZTAT (1) DLA UCZNIÓW  

          EWALUACJA DLA WYCHOWAWCÓW (2) 

          SZKOLENIE DLA PEDAGOGA 

 
 
 

           EWALUACJA DLA PEDAGOGA 
 

      PEDAGOG 



 PRZEBIEG CAŁEGO PROGRAMU (adT) 2020 
 TEAMS/zespół: (adT)studio 
• Szkolenie interwizyjne online: 28.X (14:45 - 15:30) 
• W ramach g. wychowawczych (6) - warsztaty do przeprowadzenia (6 x 45`):  
  (1)29.X, 5.XI, 12.XI, 19.XI, (6)26.XI 
 Szkolenia interwizyjne online (6): 4 XI (90`), 11 XI (45`), 17 XI (45`), 25 XI (90`);  
• 45` = (14:45 - 15:30); 90` = (13:55 - 15:30) 
• Szkolenia konsultacyjne online (obecny pedagog): 27 XI, 1 XII; 2 x 90` (13:55 - 

15:30) 
• W ramach g. wychowawczych (1) - warsztat do przeprowadzenia (1 x 45`):  
   3 XII 
• Szkolenie ewaluacyjne: 8.XII (11:55-13:40); 9.XII (11:55-13:40) 
• Szkolenie ewaluacyjne (z pedagogiem): 10.XII (09:10-12:40) 

 
 
 



PRZYGOTOWANIE SAMODZIELNYCH (6+1) 
WARSZTATÓW PROFILAKTYCZNYCH (adT) 
SKRYPT + potrzebne materiały dydaktyczne na stronie (do pobrania): 

 

https://adtstudio.wordpress.com/adt-2020/ 

 

UWAGA: 

45 minutowe warsztaty profilaktyczne online (6+1): 

• zgodnie z zasadami zdalnego nauczaniu czas trwania lekcji to 35 minut + 
możliwe dodanie 10 minut jak zajęcia dla ucznia, dlatego prosimy o 
przeprowadzenie warsztatów 45 minutowych. 

• 6 dat ustalone, 1 nie 

 

https://adtstudio.wordpress.com/adt-2020/
https://adtstudio.wordpress.com/adt-2020/
https://adtstudio.wordpress.com/adt-2020/
https://adtstudio.wordpress.com/adt-2020/


 





EFEKTY  
A  

CELE SZCZEGÓŁOWE 



EFEKTY A CELE SZCZEGÓŁOWE (1) 

• Dla wychowawcy 
• Powiększony poziom wiedzy wychowawcy o poziomie czynników chroniących 

uczniów pierwszej klasy wobec zachowań ryzykownych 

• Powiększony poziom poczucia sprawczości i umiejętności pracy profilaktycznej 
wychowawcy 

• Powiększony poziom zaufania i otwartości uczniów do swojejgo wychowawcy, 
aby w sytuacjach ryzykownych uczniowie byli bardziej skłonni prosić 
wychowawcę o pomoc 



EFEKTY A CELE SZCZEGÓŁOWE (2) 

• Dla uczniów 
• Powiększony poziom integracji (przynależność) w klasie: niższy poziom presji 

grupowej, niższy poziom wykluczenia indywidualnych uczniów, niższy poziom 
wykluczenia grup nawzajem 

• Powiększony poziom autonomii uczniów, z tej wynika większe poczucie 
odpowiedzialności za swoje uczenie się 

• Powiększony poziom osiągnięcia uczniów 

• Powiększony poziom wiedzy na temat zagrożeń związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych 

• Powiększony poziom wiedzy na temat ich pokolenia oraz rozwoju ich mózgu 



SENS DLA UCZNIÓW I WYCHOWAWCÓW 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE  
(adT)  
+ 
TRANSFER WIEDZY 
 
 



 
(ND)1 - Oddolna Samopomoc Online/ Offline – OSO 

(ND)2 - Kim jesteś do teraz? 

(ND)3 - Myśl i Mów – MiM 

(ND)4 - Obywatel do Obywatela: O2O 

(ND)5 - Modelowana dyskusja 

(TW)1 - Wstęp o „Substancjach Psychoaktywnych” 

(TW)2 - Wstęp o mózgu nastolatka 

(TW)3 - Wstęp o Pokoleniu F 

(TW)4 – Wstęp o izolacji 

 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE (adT)  
+ TRANSFER WIEDZY (TW) 



NARZĘDZIE DYDAKTYCZNE (ND) 1:  
Oddolna Samopomoc Online/ Offline - OSO 
• Check-in 

• Wychowawca losuje ucznia 

• Wychowawca pyta: „Jak się dzisiaj czujesz?” 

• Wychowawca patrzy ucznia w oczach 

• Uczeń odpowiada 

• Itd. 

• Check-out 
• Wychowawca pyta: „Jak sens dla Ciebie miał temat warsztatu?” 

 



ZADANIE (ND1) 
 



      OSO:  
      ODDOLNA SAMOPOMOC OFFLINE                                            

 

 

 
 

 

             CHECK-IN 

 

 

 

JAK SIĘ DZIŚ CZUJESZ? 

 



      OSO:  
      ODDOLNA SAMOPOMOC OFFLINE                                            

 

 

 
 

 

             CHECK-OUT 

 

 

 
JAKI SENS MIAŁ DLA CIEBIE  

TEMAT WARSZTATU?  



SENS OSO DLA UCZNIÓW (1) 

• Podmiotowość 
• Każdy uczeń w czasie warsztatów jest słuchany – a wychowawca nie reaguje 

• Jak się czuje danego dnia: Jak się dzisiaj czujesz? (Check-in) 

• Co myśli o treści warsztatu: Jak sens miał dla Ciebie temat warsztatu? (Check-out) 

• Każdy uczeń w czasie warsztatu komunikuje poza presją grupową/ hierarchią 
grupy – bo losowo i każdy reaguje tylko według protokołu 
• Komunikuje bezpośrednio z wychowawcą (check-in; check-out) 

• Każdy uczeń w czasie warsztatu słyszy wszystkich innych uczniów klasy, nie 
tylko najbardziej ambitnych/ ulubionych – a bez protokołu nikt nie reaguje 
• Jak się dzisiaj ma (Check-in) 

• Co myśli o treści warsztatu: Jak sens miał dla Ciebie temat warsztatu? (Check-out) 

 

 



PODMIOTOWOŚĆ 

• „Na podmiotowość składają się: działalność podmiotowa jednostki, 
świadomość obiektywnej sytuacji i własnej odrębności. 
Podmiotowość jest aktywnym, celowym i świadomym 
uczestniczeniem w rzeczywistości. Istotnym elementem 
podmiotowości jednostki ludzkiej jest poczucie, że jest ona 
podmiotem w relacjach ze światem zewnętrznym.” (Chmielnicka, 
2020) 

• Podmiotowość ma wpływ na wszystkie trzy elementy 
psychospołecznej integracji: autonomia, przynależność i osiągnięcie. 



SENS OSO DLA UCZNIÓW (2) 

• Konstruktywna konfrontacja 
• Wychowawca tworzy jasne ramy i reguły – protokół 

• Formalna rama komunikacji (check-in; check-out) 

• Wychowawca wspiera pasję do intensywności ucznia 
• Wychowawca patrzy uczniom w oczy (check-in; check-out) 
• Cała klasa obserwuje komunikację w ciszy (check-in; check-out) 

• Istnieje ciśnienie czasu 
• Przez wychowawcę (check-in; check-out) 
• (Opcjonalnie: kamera jest obecna – offline – widok kamery na statywie; online - nagranie) 

• Wychowawca wymaga, aby uczniowie opuścili swoją strefę komfortu 
• Rozmowa z wychowawcą w losowanej kolejności o tym, jak uczeń dziś się czuje na początku 

jest niewygodna (check-in) 
• Rozmowa z wychowawcą w losowanej kolejności o tym, jak uczeń widzi sens warsztatu jest 

niewygodna (check-out) 



POZA PODMIOTOWOŚCIĄ  

• Podmiotowość nie wystarczy jako podstawa dydaktyczna, aby 
powiększyć poziom psychospołecznej integracji uczniów w klasie: 
• Nie wystarczy, aby wspierać autonomię ucznia 

• Nie wystarczy, aby wspierać osiągnięcie ucznia 

 

• Uczeń musi być w stanie być podmiotem. To znaczy: ma być otwarty 
na swój rozwój i ma być w otoczeniu, które wspiera jego rozwój. 

 



KONSTRUKTYWNA KONFRONTACJA 

• Konstruktywna konfrontacja to:  
• Tworzenie i prowadzenie jasnych ramy i reguł – protokół, komunikacja, czas 

• Wspieranie pasji ucznia do intensywności 

• Wymaganie, że uczeń opuści swoją strefę komfortu 

 

• Konstrukywna konfrontacja ma wpływ na dwa elementy 
psychospołecznej integracji: autonomia i osiągnięcie. 

 



SENS OSO DLA WYCHOWAWCY 

• Diagnoza na poziomie 
• Zaufania i otwartości uczniów do swoich wychowawców, aby w sytuacjach 

ryzykownych uczniowie byli bardziej skłonni prosić wychowawcę o pomoc 
• Czy uczeń patrzy wychowawcy w oczy? (zdalnie – czy włącza kamerę?) 

• Czy uczeń dziękuje? 

• Czy uczeń pyta jak wychowawca się czuje? 

• Integracji w klasie: poziom presji grupowej 
• Czy uczeń powtarza po innych? 

• Czy uczeń tylko mówi: „nie wiem”? 

• Czy uczeń robi „teatr dla innych”? 



NARZĘDZIE DYDAKTYCZNE (ND)2:  
Kim jesteś do teraz? 
• Wychowawca zadaje (kolejno – bez losowania) każdemu uczniowi 

następujące pytanie:  

Kim jesteś do teraz? 

• Każdy uczeń odpowiada na to pytanie 

• Wychowawca dzieli się z swoimi refleksjami 

 

 



ZADANIE (ND2) 
 



SENS Kim jesteś do teraz? DLA UCZNIÓW (1) 

• Podmiotowość 
• Każdy uczeń w czasie warsztatu jest słuchany – a wychowawca nie reaguje 

• Każdy uczeń w czasie warsztatu słyszy wszystkich innych uczniów klasy, nie 
tylko najbardziej ambitnych/ ulubionych – a bez protokołu nikt nie reaguje 

 



SENS Kim jesteś do teraz? DLA UCZNIÓW (2) 

• Konstruktywna konfrontacja 
• Wychowawca tworzy jasne ramy i reguły – protokół 

• Formalna rama komunikacji 

• Wychowawca wspiera pasję do intensywności ucznia 
• Wychowawca patrzy uczniom w oczy 
• Cała klasa obserwuje komunikację w ciszy 

• Istnieje ciśnienie czasu 
• Przez wychowawcę 

• (Opcjonalnie: kamera jest obecna – offline – widok kamery na statywie; online 
- nagranie) 

• Wychowawca wymaga, aby uczniowie opuszczali swoją strefę komfortu 
• Wychowawca dzieli się z swoimi obserwacjami na końcu 

 

 



SENS Kim jesteś do teraz? DLA WYCHOWAWCY 

• Diagnoza na poziomie 
• Zaufania i otwartości uczniów do swoich wychowawców, aby w sytuacjach 

ryzykownych uczniowie byli bardziej skłonni prosić wychowawcę o pomoc 
• Czy uczeń patrzy wychowawcy w oczy? (zdalnie – czy włącza kamerę?) 

• Integracji w klasie: poziom presji grupowej 
• Czy uczeń powtarza innych? 

• Czy uczeń tylko mówi: „nie wiem”? 

• Czy uczeń robi „teatr dla innych”? 



NARZĘDZIE DYDAKTYCZNE (ND)3:  
Myśl i Mów - MiM 
• Wychowawca prosi uczniów o powtarzaniu po nim 

• Wychowawca mówi 3 zdania: 
Czasem robię błędy. 

Czasem moja motywacja jest egoistyczna. 

Jestem częścią problemu. 

• Wychowawca pyta kto nie zgadza się z jednym lub więcej stwierdzeń 

• Wychowawca wyjaśni sens stwierdzeń 

 



ZADANIE (ND3) 
 



SENS MiM DLA UCZNIÓW 

• Konstruktywna konfrontacja 
• Wychowawca tworzy jasne ramy i reguły – protokół 

• Wychowawca zaprasza uczniów, aby opuszczali swoją strefę komfortu 
• Można się przyznać do inności 

 



SENS MiM DLA WYCHOWAWCY 

• Diagnoza na poziomie 
• Zaufania i otwartości uczniów do swoich wychowawców, aby w sytuacjach ryzykownych 

uczniowie byli bardziej skłonni prosić wychowawcę o pomoc  

• Czy uczeń patrzy wychowawcy w oczy? 

• Autonomii uczniów, z której wynika większe poczucie odpowiedzialności za swoje uczenie 
się 

• Czy uczeń przyznaje się, że nie zgadza się z jakimś ze zdań? 

• Integracji w klasie: poziom presji grupowej 
• Czy uczeń robi „teatr dla innych”? 

 

 

 



NARZĘDZIE DYDAKTYCZNE (ND)4:  
Obywatel do Obywatela: O2O 
• Wychowawca losuje pary 

• Pierwsza para prowadzi dialog (90”) 

• Następna para prowadzi dialog 

• Itd. 

 



ZADANIE (ND4) 
 



PROGRAM PROFILAKTYCZNY (adT) 
  

SZKOLENIA DLA WYCHOWAWCÓW/ 27.X.2020 (BLOK 2) 
            Udział w programie daje szanse nauczycielom rozszerzenia swojej roli wychowawcy do roli profilaktyka.  

 

 



 KOCHANI - FORMALNOŚCI  

Prosimy o uzupełnienie: 

 

• Lista obecności (26.10.2020) + zgoda na udział  

• Ankieta (W1) 

• Lista obecności (27.10.2020) 

 

 

 GRUPA NA FB: (adT) 2020 @LO4 





      OSO:  
      ODDOLNA SAMOPOMOC OFFLINE                                            

 

 

 
 

 

             CHECK-IN 

 

 

 

JAK SIĘ DZIŚ CZUJESZ? 

 



 
 
 
3 ROLE: 
 

WARSZTAT KOMUNIKACJI 
OBYWATEL DO OBYWATELA: O2O 

MODELOWANY DIALOG 90 `` 

      
  WSPARCIE (W): DBA O CZAS DIALOGU  
 

      
  ROLA (P): PYTAJĄCY – GOSPODARZ DIALOGU 
       
  ROLA (O): ODPOWIADAJĄCY - GOŚĆ DIALOGU 
 

           

  TEMAT 
                   

  CZAS 



 AKADEMIA DYNAMICZNA 
TOŻSAMOŚĆ (adT) 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 sekund 
 
 

10 
sekund 

początek                                środek                                          koniec 

WARSZTAT KOMUNIKACJI 
OBYWATEL DO OBYWATELA: O2O 

MODELOWANY DIALOG 90 `` 



 

PYTANIE:  
Jaki wpływ mają smartfony na Waszych pierwszoklasistów? 
 

  

 ROLA (W): A w czasie 90 sek. rozmowy pamiętajcie o: 
 

                     Przywitaniu/ Pożegnaniu 
                Słuchaniu aktywnym 
                Ciekawości co mówi druga osoba 
                Spokojnym tonie 
                Podtrzymywaniu rozmowy w ramie tematu 
                Szacunku 
                Cierpliwości 
                Delikatności 

 

 

 ROLA(O): ODPOWIADAJĄCY:  formułuje MYŚLI i daje ARGUMENTY 

      
ROLA(P): PYTAJĄCY MA TEMAT (PYTANIE):  
  



NARZĘDZIE DYDAKTYCZNE (ND)4:  
Obywatel do Obywatela: O2O 
• Wychowawca losuje pary 

• Pierwsza para prowadzi dialog (90”) 

• Następna para prowadzi dialog 

• Itd. 

 



SENS O2O DLA UCZNIÓW (1) 

• Podmiotowość 
• Każdy uczeń w czasie warsztatów jest słuchany – a wychowawca nie reaguje: 

• Co myśli na temat warsztatu/ dialogu 

• Każdy uczeń w czasie warsztatu komunikuje poza presją grupową/ hierarchią 
grupy – każdy reaguje tylko według protokołu 
• Z innym, losowanym, uczniem 

• Każdy uczeń w czasie warsztatu słyszy wszystkich, innych uczniów klasy, nie 
tylko najbarziej ambitnych/ ulubionych – a bez protokołu nikt nie reaguje 
• Co myśli na temat warsztatu/ dialogu 



SENS O2O DLA UCZNIÓW (2) 

• Konstruktywna konfrontacja 
• Wychowawca tworzy jasne ramy i reguły – protokół, komunikacja, czas 

• Formalne reguły komunikacji 

• Formalna rama komunikacji 

• Wychowawca wspiera pasję do intensywności ucznia 
• Cała klasa obserwuje komunikację w ciszy 

• Istnieje ciśnienie czasu 

• (Opcjonalnie: kamera jest obecna – offline – widok kamery na statywie; online - 
nagranie) 

• Wychowawca wymaga, że uczniowie opuszczą swoją strefę komfortu 
• Rozmowa z losowanym, innym uczniem na początku jest niewygodna 

• (Obecność kamery (nagranie) na początku jest niewygodna) 

 

 



SENS O2O DLA WYCHOWAWCY 

• Diagnoza na poziomie 
• Integracji w klasie: poziom presji grupowej, poziom wykluczenia indywidualnych 

uczniów, poziom wykluczenia grup nawzajem 
• Czy uczeń wita się z partnerem? 
• Czy uczeń patrzy partnera w oczy? 
• Jak uczeń reaguje na werbalne i niewerbalne sygnały partnera? 

• Czy pozycja ciała jest podobna do pozycji ciała partnera? 
• Czy uczeń zbliźy się ciałem do partnera? 
• Czy uczeń słucha partnera aktywnie? 

• Czy uczeń ma otwartą pozycję ciała? 
• Czy uczeń zmieni dany temat dialogu? 
• Czy uczeń tylko powtarza innych? 
• Czy uczeń tylko mówi: “nie wiem”? 
• Czy uczeń robi teatr dla innych? 

• Osiągnięcia uczniów 
• Czy uczeń jest dumny/ zadowolonym/ pokaże satysfakcję o byciu uczestnikiem? 



ZADANIE (ND5) 
 



Pytanie: 

 

Jak unikasz utraty kontroli nad swoim zachowaniem w klasie?  

  

MODELOWANA DYSKUSJA 

- naszkicuj w zeszycie kwadrat 8x8 cm: „karteczka” 
- zapisz w nim, u góry: 27.10.20/KLASA/(adT)/ inicjały swoje 
- 90 `` cisza – piszecie  
- losowanie par 
- dyskusja modelowana 
- zrób zdjęcie „karteczki” – wyślij do nas maila do nauczyciela lub grupę FB 



NARZĘDZIE DYDAKTYCZNE (ND)5:  
Modelowana dyskusja 
• Wychowaca zadaje uczniom pytanie do dyskusji 

• Każdy uczeń zapisuje swoje odpowiedzi 

• Wychowawca losuje pierwszą parę uczniów: pierwszy losowany uczeń 
pyta, drugi losowany uczeń odpowiada 

• Uczniowie wylosowani wstają i patrzą na siebie 

• Uczeń pytający przytacza „pytanie dyskusji”; uczeń odpowiadający 
czyta to co zapisał 

• Zmieniają role 

• Następna para 

 

 



SENS Modelowana dyskusja DLA UCZNIÓW (1) 

• Podmiotowość 
• Każdy uczeń w czasie warsztatu jest słuchany – a wychowawca nie reaguje: 

• Co myśli na temat warsztatu/ dialogu 

• Każdy uczeń w czasie warsztatu komunikuje poza presją grupową/ hierarchiią 
grupy – każdy reaguje tylko według protokołu 
• Z innym, losowanym, uczniem 

• Każdy uczeń w czasie warsztatu słyszy wszystkich innych uczniów klasy, nie 
tylko najbarziej ambitnych/ ulubionych – a bez protokołu nikt nie reaguje 
• Co myśli na temat warsztatu/ dialogu 



SENS Modelowana dyskusja DLA UCZNIÓW (2) 

• Konstruktywna konfrontacja 
• Wychowawca tworzy jasne ramy i reguły – protokół, komunikacja, czas 

• Formalna rama komunikacji 

• Wychowawca wspiera pasję do intensywności ucznia 
• Cała klasa obserwuje komunikację w ciszy 

• Istnieje ciśnienie czasu 

• (Opcjonalnie: kamera jest obecna – offline – widok kamery na statywie; online - 
nagranie) 

• Wychowawca wymaga, że uczniowie opuszczą swoją strefę komfortu 
• Rozmowa z losowanym, innym uczniem na początku jest niewygodna 

• (Obecność kamery (nagranie) na początku jest niewygodna) 



SENS Modelowana dyskusja DLA WYCHOWAWCY 

• Diagnoza na poziomie 

• Integracji w klasie: poziom presji grupowej, poziom wykluczenia 
indywidualnych uczniów, poziom wykluczenia grup nawzajem 
• Czy uczeń wita się z partnerem? 

• Czy uczeń patrzy partnerowi w oczy?  

• Czy uczeń tylko powtarza innych? 

• Czy uczeń tylko mówi: „nie wiem”? 

• Czy uczeń robi „teatr dla innych”? 

• Osiągnięcia uczniów 
• Czy uczeń jest dumny/ zadowolonym/ pokaże satysfakcję z bycia uczestnikiem? 

 



 
(ND)1 - Oddolna Samopomoc Online/ Offline – OSO 

(ND)2 - Kim jesteś do teraz? 

(ND)3 - Myśl i Mów – MiM 

(ND)4 - Obywatel do Obywatela: O2O 

(ND)5 - Modelowana dyskusja 

(TW)1 - Wstęp o „Substancjach Psychoaktywnych” 

(TW)2 - Wstęp o mózgu nastolatka 

(TW)3 - Wstęp o Pokoleniu F 

(TW)4 – Wstęp o izolacji 

 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE (adT)  
+ TRANSFER WIEDZY (TW) 



TRANSFER WIEDZY (TW)1:  
Wstęp o „Substancjach Psychoaktywnych” 

[Do uczniów] 

Zobaczmy film: „Co to jest uzależnienie?” (1`) 

https://adtstudio.wordpress.com/wstep-o-sp/  
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Oba to złe sposoby uczenia się, ale jest różnica: 

 

• NAWYK: AKCJA – HYPOKAMP – CENTRUM PRZYJEMNOŚCI - NAGRODA 
(dopamina) 

 

• SP: AKCJA (substancja psychoaktywna) – CENTRUM PRZYJEMNOŚCI - 
NAGRODA (dopamina) 

 NAWYK I DROGA DO UZALEŻNIENIA (1) 



Druga różnica - poziom dopaminy: 
 

• Nagroda po przyjemnej akcji:  

poziom dopaminy +50% do +100% 

 

• Nagroda jako wynik po nawyku:  

poziom dopaminy +50% do +100% 

 

• Nagroda jako wynik po kokainie:  

poziom dopaminy +350% (po metamfetaminie +1200%) 

 

NAWYK I DROGA DO UZALEŻNIENIA (2) 



Trzecia różnica: reakcja ciała 

• Jako reakcja na SP ciało nasze produkuje „anty-substancje” 

• Droga do uzeleżnienia: od stanu 1 do stanu 2 
Stan 1     Stan 2 

 

 NAWYK I DROGA DO UZALEŻNIENIA (3) 



TRANSFER WIEDZY (TW)2:  
Wstęp o mózgu nastolatka  

 

 
[Do uczniów]  

Czy wiecie, że mózg nastolatków czyli Wasz jest plastyczny?  
• Wasz mózg jest otwarty na naśladowanie i autoewaluację poprzez obserwacje.  
• Tworzy się teraz Wasza tożsamość podstawowa.  
• Wasze wspomnienia budują się teraz łatwiej i trwają dłużej. 
• Wasze IQ może zmieniać się. 

 

Zobaczmy krótki film. 

PLASTYCZNOŚĆ MÓZGU A ROZWÓJ NASTOLATKA (4`30``) 

https://adtstudio.wordpress.com/wstep-o-mozgu-nastolatka/  
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TRANSFER WIEDZY (TW)3: 
Wstęp o Pokoleniu F 
[Do uczniów] 

Jesteście pierwszym pokoleniem, które aktywnie urodziło się używając 
technologii online. 

• Jakie to ma konsekwencje? 

 

 

 

Zobaczmy krótki film. 

POKOLENIE F – O CO CHODZI? (3`08``) 

https://adtstudio.wordpress.com/wstep-o-pokoleniu-f/  
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TRANSFER WIEDZY (TW)4: 
Wstęp o izolacji 
[Do uczniów] 
 
• Wsparcie rówieśników jest ważne dla zdrowia psychicznego nastolatków 
• Bliski kontakt z co najmniej jednym rówieśnikiem jest istotny 
• Brak akceptacji grupy rówieśników jest ważnym powodem stresu 
• Pozytywna ewaluacja rówieśników aktywuje ośrodek przyjemności w mózgu, tak 

samo jak np. psychoaktywne substancje 
• Izolacja społeczna wśród rówieśników dla dziewczynek: wykluczenie z grupy w 

przerwie 
• Izolacja społeczna wśród rówieśników dla chłopców: wykluczenie z aktywności 

grupowych jak sport lub gry 
  



SENS (TW) 1,2,3,4 DLA UCZNIÓW 

• Transfer wiedzy 

• Powiększenie poziomu zaufania między uczniami i wychowawcą 



 
PROTOKOŁY   

WARSZTATÓW  
DO  

SAMODZIELNEGO 
PRZEPROWADZENIA 

W CZASIE 45 MINUTOWYCH 
GODZIN WYCHOWAWCZYCH 

ONLINE 
 



PRZYGOTOWANIE SAMODZIELNYCH (6 +1) 
WARSZTATÓW PROFILAKTYCZNYCH (adT) 
SKRYPT + potrzebne materiały dydaktyczne na stronie (do pobrania): 

 

https://adtstudio.wordpress.com/adt-2020/ 

 

UWAGA: 

45 minutowe warsztaty profilaktyczne online (6+1): 

zgodnie z zasadami zdalnego nauczaniu czas trwania lekcji to 35 minut 
+ możliwe dodanie 10 minut jak zajęcia dla ucznia, dlatego prosimy o 
przeprowadzenie warsztatów 45 minutowych. 
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Wstęp dla uczniów w 1 warsztacie 

Drodzy uczniowie! 

Zaczynamy cykl godzin wychowawczych w programie profilaktycznym: 
Akademia Dynamiczna Tożsamość. 

Będziemy pracować według protokołów. Będziemy rozmawiać o Waszym 
mózgu i o Waszym pokoleniu. Każdy z Was będzie mówić i każdy z Was będzie 
słuchany. 

Celem programu jest, że Wasza komunikacja między sobą i ze mną, a będzie 
(nawet) lepsza. 

 

Zaczynamy! 



 
WARSZTAT 1 
Temat: Kim jesteś? 
  
Warsztat 1 - (45’) 

• 7’ OSO: Jak się dzisiaj czujesz? 

• 9’ Kim jesteś do teraz? 

• 6’ Ankieta w Forms (1)/ url dla klasy przesłany będzie do wychowawcy 

• 7’ Wstęp o mózgu 

• 6’ Wstęp o pokoleniu F 

• 10’ OSO: Jaki sens miał dla Ciebie temat warsztatu? 



WARSZTATY 2 i 3 – WZÓR 1 
Temat: Czy jesteś sobą w grupie? Dlaczego?  

 
WARSZTAT 2 - (45’) 
• 7’ OSO: Jak się dzisiaj czujesz? 
• 15’ Wstęp o O2O 
• 23’ O2O – 7 par: Czy jesteś sobą w grupie? Dlaczego?  

 
WARSZTAT 3 - (45’) 
• 7’ OSO: Jak się dzisiaj czujesz? 
• 28’ O2O – 8 par: Czy jesteś sobą w grupie? Dlaczego?  
• 10’ OSO: Jaki sens miał dla Ciebie temat warsztatu? 

 



 
WARSZTAT 4  – WZÓR 2 
Temat: Jak unikasz utraty kontroli nad swoim zachowaniem?  
 

 

WARSZTAT 4 - (45’) 

• 7’ OSO: Jak się dzisiaj czujesz? 

• 5’ MiM 

• 7’ Wstęp o Substancjach Psychoaktywnych 

• 16’ Modelowana dyskusja: Jak unikasz utraty kontroli nad swoim 
zachowaniem?  

• 10’ OSO: Jaki sens miał dla Ciebie temat warsztatu? 

 

 



 
WARSZTAT 5 i 6 – WZÓR 1 
Temat: Jak unikasz izolacji w grupie rówieśników? 
  
WARSZTAT 5 - (45’) 
• 7’ OSO: Jak się dzisiaj czujesz? 
• 10’ Wstęp o izolacji 
• 28’ O2O(o) – 8 par: Jak unikasz izolacji w grupie rówieśników? 

 
WARSZTATA 6 - (45’)  
• 7’ OSO: Jak się dzisiaj czujesz? 
• 23’ O2O(o) – 7 par: Jak unikasz izolacji w grupie rówieśników? 
• 5 ’ Ankieta w Forms  (2)/ url dla klasy przesłany będzie do wychowawcy 
• 10’ OSO: Jaki sens miał dla Ciebie temat warsztatu? 

 
 



WARSZTAT 7  

Wybór tematu i wzoru dla protokołu – zależy od diagnozy na podstawie 
obserwacji wychowawcy oraz analizy ankiet. 



 DIAGNOZA NA POZIOMIE KLASY 

• Co obserwować – (do pobrania)  

https://adtstudio.wordpress.com/co-obserwowac-2/: 

- ARKUSZ OBSERWACJI 

- PREZENTACJA (do szkolenia ewaluacyjnego) 

 

• Ankiety online: 

- Warsztat 1 

- Warsztat 6 
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 ANKIETY W FORMS (LINK W MAILU)  

• Ankieta mierzy (warsztat 1) – 37 pytań 
• Poziom podejścia rozwojowego w klasie 

• Poziom pozytywnego samopoczucia w klasie 

• Poziom otwartości w komunikacji w klasie 

• Poziom czynników chroniących w klasie 

 

• Ankieta mierzy (warsztat 6) – 27 pytań 
• Poziom podejścia rozwojowego w klasie 

• Poziom pozytywnego samopoczucia w klasie 

• Poziom otwartości w komunikacji w klasie 

 



 PRZEBIEG CAŁEGO PROGRAMU (adT) 2020 
 TEAMS/zespół: (adT)studio 
• Szkolenie interwizyjne online: 28.X (14:45 - 15:30) 

• W ramach g. wychowawczych (6) - warsztaty do przeprowadzenia (6 x 45`):  

  29.X, 5.XI, 12.XI, 19.XI, 26.XI, (+1) 

• Szkolenia interwizyjne online (6): 4 XI (90`), 11 XI (45`), 17 XI (45`), 25 XI (90);  

• 45` = (14:45 - 15:30); 90` = (13:55 - 15:30) 

• Szkolenia konsultacyjne online (obecny pedagog): 27 XI, 1 XII; 90` (13:55 - 15:30) 

• W ramach g. wychowawczych (1) - warsztat do przeprowadzenia (1 x 45`):  

   3 XII 

• Szkolenie ewaluacyjne: 8.XII (11:55-13:40); 9.XII (11:55-13:40) 

• Szkolenie ewaluacyjne (z pedagogiem): 10.XII (09:10-12:40) 

 

 



Szkolenie interwizyjne online 
TEAMS: 28.X (14:45 - 15:30) 

(45`) 
- O KADRZE – JAK MNIE WIDAĆ ONLINE 

- WARSZTAT NR 1 – CZY MAM DYLEMATY? 

- … 



      OSO:  
      ODDOLNA SAMOPOMOC OFFLINE                                            

 

 

 
 

 

             CHECK-OUT 

 

 

 
JAKI SENS MIAŁ DLA CIEBIE  

TEMAT WARSZTATU?  



 
WARSZTAT 7  
zależy od diagnozy na podstawie obserwacji wychowawcy oraz 
analizy ankiet. 
  Wybór: 

Tematu: ?  

wzoru dla protokołu:?  



POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI 

Dziękujemy serdecznie - do zobaczenia online! 

 

Szkoleniowcy: 

• Beata i Onno Staszyńscy-Hansen (Fundacja Citizen Project) 

 

AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ (adT) 2020: 

„Podmiotowość ucznia w triadzie wychowawczej: Nauczyciel-Uczeń-Rodzic” 

Kontynuacja programu profilaktycznego (adT) w ZSO nr 5 - IV LO z OMS w Gdańsku. 

• Ze środków Gminy Miasta Gdańska w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Miasta Gdańska na rok 2020 r. 

Treść prezentacji do użytku tylko wewnętrznego. copyright by Fundacja Citizen Project 
 
 


