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 Ośrodka Rozwoju Edukacji

w Warszawie
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Idea i historia – prezentacje osiągnięć 
uczniów III LO (2012-2015).

Szkoła Liderów – innowacja pedagogiczna 
(2015/2016, 2016/2017).



Plan warsztatów

01 czerwca 2017r. / g. 10:45 – 12:25

Otwarcie V Dnia Talentów – pani dyr Katarzyna Kordus

Szkoła Liderów w III LO – warsztaty dla Uczniów 

Opracowanie i prowadzenie:

- pani Karolina Berdzik - tutor

- pani Róża Połeć – lider SOT w III LO

- pani Aleksandra Oliwa – lider rozwoju osobistego





Co może tutoring dać 
podopiecznemu?
 rozwój warsztatu „naukowego”: „teraz już wiem, jak 

ciekawie pisać”;

 indywidualny kontakt z ciekawą osobą: „jakbym miał 
prywatnego trenera”; 

 rozwój osobisty: „to była świetna okazja, aby 
przełamać moją nieśmiałość”; 

 postęp w organizacji pracy : „nauczyłam się 
wytrwałości, a to bardzo ważne w odniesieniu 
sukcesu”;

       



 relację mistrz –uczeń: „czułem, że tutor wierzy              
we mnie i stawia wyzwania”;

 dostosowanie spotkań do indywidualnych potrzeb         
i predyspozycji podopiecznego: „do tej pory nigdy nie 
było okazji, aby pochylić się nad tym, co naprawdę 
mnie interesuje”;

 odkrycie i rozwinięcie potencjału naukowego                 
i osobistego: „nie wiedziałem, że się do tego nadaję!”;

Co może tutoring dać 
podopiecznemu?



 wzrost wewnętrznej motywacji do nauki: 

„naprawdę mi się zachciało”;

 rozwinięcie kompetencji osobistych i społecznych: 
„nauczyłam się dyskutować i konstruktywnie 
polemizować”;

       

Co może tutoring dać 
podopiecznemu?



Co może tutoring dać 
podopiecznemu?

 koncentrowanie się na możliwościach: 

„wiem lepiej, na co mnie stać i co chcę osiągnąć”; 

 rozbudzenie pasji: 

„na tutorialach entuzjazm jest nagradzany 

a nie wyśmiewany”.

       



Plan podróży tutorskiej

1. Gdzie chcę zaprowadzić podopiecznego?
 Wiedza/postawy/umiejętności/horyzonty

2. Jak tam dojdziemy?
 Metody/materiały/ćwiczenia

3. Po czym poznam, że doszliśmy?
 Jakie będą mierzalne efekty/owoce?

4. Ile czasu potrzebuję?
 Ile spotkań?/jak często?/jak długo?



Praca na tutorialach

„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich 
marzeń” (Eleanor Roosevelt)

TUTORING – warsztaty
Prowadzący:

p.Karolina Berdzik

p. Aleksandra Oliwa

p. Róża Połeć

Uczestnicy - Uczniowie III LO 



Plan podróży tutorskiej

 Napisz na kartce swoje imię, a następnie do każdej litery 
Twojego imienia przypisz charakteryzującą Ciebie cechę, 
np.:

ANIA
 analityczna

 niefrasobliwa

 inteligentna

 atrakcyjna



Plan podróży tutorskiej

 Co zabierzesz z sobą w podróż przez życie?
 Jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze 

(kluczowe)?
Praca w grupach. Dyskusja.

(Uczestnicy grup dokonują wyboru 5 wartości

spośród zapisanych na liście 

i wykonują plakat).
(Po wykonaniu ćwiczenia krótkie prezentacje 

efektów pracy)



Plan podróży tutorskiej

 Zapisz na fiszkach kilka dobrych myśli o sobie 
(zachowaj je do końca warsztatów!).

Następnie...
 Otwórz swoją „Księgę sukcesów”!

Wypisz Twoje dotychczasowe sukcesy!



CHCĘ kontra MUSZĘ 
„Celuj w Księżyc, bo nawet jeśli nie trafisz, będziesz 
między gwiazdami” (Patrick Suskind)

1. Zastanów się, jak wygląda Twój typowy dzień...

Czy więcej rzeczy chcesz czy musisz? 

Czy cieszysz się na myśl o poniedziałku lub o poranku? 

2. Pytanie: Co chcę w życiu robić? - nie wystarczy. Trzeba 
sięgać głębiej. 



CHCĘ kontra MUSZĘ 
„Celuj w Księżyc, bo nawet jeśli nie trafisz, będziesz 
między gwiazdami” (Patrick Suskind)

„ Kiedy  zastanawiasz się, jaką drogą pójść, najpierw 
postaraj się ustalić, co jesteś w stanie zrobić. 

Spośród tych rzeczy wybierz te, które chcesz zrobić.

Potem zawęź swój wybór do tego, co bardzo chcesz 
robić. 

Na koniec wybierz to, co naprawdę chcesz robić i tym 
właśnie się zajmij”. 



CHCĘ kontra MUSZĘ 
„Celuj w Księżyc, bo nawet jeśli nie trafisz, będziesz 
między gwiazdami” (Patrick Suskind)

 

                                                MOGĘ

                                        CHCĘ

                           BARDZO CHCĘ

    NAPRAWDĘ BARDZO CHCĘ



Plan podróży tutorskiej 

ODKRYWANIE MOTYWACJI

Przypomnij sobie moment, kiedy czułeś/czułaś w sobie 
sprawczość, moment sukcesu i samozadowolenia…

Co to był za moment? Przywołaj go w swojej pamięci.

Ćwiczenie – karta pracy.





Plan podróży tutorskiej 

„Cel to wizja, której urosły nogi” (Newman Bill)

Jak nauczyć się wyznaczać sobie cele?

Uwierz, że zasługujesz na to, czego pragniesz :-)

Kwestia samooceny i wiary w siebie, w swoje umiejętności,

siły i możliwości.

Zacznij z wizją końca. Postaraj się zapisać to marzenie/cel,

do którego dążysz.



 Plan podróży tutorskiej
„ OŚ CZASU” / „LINIA CZASU”

ZADANIE (karty pracy)

Wybrałaś/ wybrałeś jeden cel. 

Sporządź listę minicelów. Każdy krok napisz na małej kartce. 

Na tym etapie nie musisz zastanawiać się nad ich kolejnością -

wypisuj je tak, jak przychodzą Ci do głowy.  

Na białej kartce narysuj oś czasu w postaci pionowej linii prostej. 

Na dole umieść datę bieżącą, a na górze termin ostateczny. 

Ustaw teraz wzdłuż linii czasu kolejne kroki zapisane na kartkach,

zaczynając od terminu ostatecznego do dziś.





 PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ
„Celuj w Księżyc, bo nawet jeśli nie trafisz, będziesz 
między gwiazdami” (Patrick Suskind)

1. WIEM, CZEGO CHCĘ :-)

2. WIEM, JAK TO OSIĄGNĘ :-)

3. DZIAŁAM!

Zastanów się i ...

NADAJ MOTTO SWOJEMU ŻYCIU! 

Zapisz je na karcie „Księga sukcesów”.



Plan podróży tutorskiej 
Twórcze zadanie literackie na koniec ;-)

 Wizualizacja

Osiągnęłam /osiągnąłem sukces, cel; ktoś opowiada o mnie, o moim sukcesie. 
Jak się czuję? Czy o to mi chodziło?

 „Pocztówka z przyszłości”

 Postaraj się to sobie wyobrazić jak najdokładniej:

Zobacz, gdzie jesteś...? Co robisz? Jak się czujesz?Zwróć uwagę na kolory

i zapachy. Kiedy już nacieszysz się tym widokiem, napisz do samego siebie

pocztówkę z przyszłości, podziel się swoją radością. 

( Narysuj, czym się zajmujesz i jak do tego doszedłeś.)



Plan podróży tutorskiej

 Wzbogać „zbiór dobrych myśli o sobie” :-)

(fiszki)

 Księga sukcesów – otwórz nowy rozdział Twojej „Księgi 
sukcesów”!



Plan podróży tutorskiej

Motywacja. Motywowanie. :-)
„Nigdy się nie poddawaj. Tylko ci, którzy ryzykują pójście

za daleko, dowiedzą się, jak daleko mogą zajść”. 
(Thomas Stearns Eliot)

 Działaj! Realizuj krok po kroku wszystkie etapy!

 Bądź wytrwały! Nie poddawaj się!

 Zawieszaj w widocznym miejscu hasła, które będą Ci

przypominać o … i motywować do działania:-)



Plan podróży tutorskiej

Wsparcie. Świętowanie. :-)
„Nigdy się nie poddawaj. Tylko ci, którzy ryzykują pójście

za daleko, dowiedzą się, jak daleko mogą zajść”. 
(Thomas Stearns Eliot)

 Wielu ludzi chętnie Ci pomoże w osiągnięciu celu :-)

 Świętuj! Nagradzaj się za zrealizowane cele. 

Nagroda dodaje energii, przyspiesza działanie!



Nigdy się nie poddawaj. Tylko ci, którzy ryzykują 
pójście za daleko, dowiedzą się, jak daleko mogą 
zajść.  (Thomas Stearns Eliot)

Dziękujemy za udział w warsztatach i wspólną pracę:-)

Życzymy owocnych działań i wymiernych SUKCESÓW :-)

Karolina Berdzik

Aleksandra Oliwa

Róża Połeć
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