InstytutEdukacjiPozytywnej

2022

zmieniamy sposób myślenia
o edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych

zmieniamy edukację
w całej Polsce...

O Fundacji

Szanowni

Państwo!
Instytut Edukacji Pozytywnej trafia ze swoimi projektami wszędzie tam, gdzie można spotkać zmotywowanych, innowacyjnych nauczycieli oraz ciekawe
świata i chętne do rozwoju dzieci i młodzież.
Wierzymy, że zmiana w myśleniu o tym, jak można
uczyć (się) zaczyna się od poszczególnych uczniów
i uczennic, pedagogów, rodziców, klas i szkół.
Docierając do najdalszych zakątków Polski, promujemy nowe, pozytywne podejście do edukacji dzieci,
młodzieży i dorosłych, wykorzystując technologię
i przywiązując wagę do integralności rozwoju.
Rozwijamy sposób myślenia o edukacji, uwzględniającej aspekty profilaktyczne z zakresu zdrowia
psychicznego oraz wychowawcze.

Małgorzata Nowicka

Prezeska Fundacji “Instytut Edukacji Pozytywnej”
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O Fundacji

Obszary

działania
Instytut Edukacji Pozytywnej realizuje niesztampowe projekty edukacyjne, których zakres jest
różnorodny:
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Edukacja kulturalna

Programy wspierające działania
kreatywne, lokalne, niestandardowe.

Zdrowie psychiczne

Działania są nastawione na wsparcie profilaktyki wśród odbiorców.

Edukacja naukowa
Rozwijanie kompetencji uczniów i
uczennic uzdolnionych.

Edukacja ekologiczna
Programy edukacyjne, budowanie
postawy prośrodowiskowej.

Budowanie partnerstw
Regionalne i międzysektorowe.
Wspieranie inicjatyw lokalnych.

Technologie i media
Działania odpowiadające aktualnym trendom społecznym.

Przedsiębiorczość

Pobudzanie aktywności i kompetencji miękkich młodych osób.

Przemoc i agresja

Projekty pokazują, jak efektywnie
przeciwdziałać przemocy i agresji.

Uzależnienienia

Działania nastawione na efektywną profilaktykę uzależnień.
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Jako jeden z nielicznych podmiotów w Polsce,
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Instytut w liczbach:

Instytut Edukacji Pozytywnej wspiera szkoły i
placówki edukacyjne oraz społeczności lokalne
w kompleksowym wprowadzaniu zmian i rozwoju
kompetencji i wiedzy.
Fundacja robi to poprzez indywidualnie budowane programy wsparcia, oparte na pełnej
diagnozie i analizie potrzeb, problemów i możliwości danej społeczności i podmiotu.

prawie 100 specjalistów
1000 placówek w stałym wsparciu
3200 szkół objętych programami

Łączymy ze sobą
podmioty ze świata biznesu, nauki i
edukacji, aby działać
efektywniej.

108 tys. dzieci i młodzieży
10 autorskich programów
78 tys. nauczycieli i nauczycielek
34 ambasadorów działań
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Program
certyfikacyjny

S z k o ł a

M y ś l e n i a

P o z y t y w n e g o

2 . 0

Bez dobrostanu psychicznego uczniowie i uczennice
- bez względu na wiek –
nie mają możliwości osiągnięcia sukcesów w obszarach,
które są dla nich ważne.

Od 2017 roku Instytut Edukacji Pozytywnej
realizuje kompleksowy program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży w szkołach i placówkach w
całej Polsce i pokazuje, że zmiana w tym
zakresie jest możliwe w każdym miejscu i w
każdych warunkach.
Więcej na stronie: programsmp.pl

32 tys.
nauczycieli, rodziców i pedagogów objętych działaniami

98
specjalistów i ekspertów z
Polski i świata

1000
szkół i innych placówek uczestniczących w Programie

800 tys.
kilometrów przejechanych
przez zespół Fundacji

20 tys.
godzin wsparcia mentorskiego
i superwizyjnego

2000
paczek z pomocami
wysłanych do placówek
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Szkoła Myślenia Pozytywnego | programsmp.pl

Dlaczego tworzymy

Szkołę Myślenia Pozytywnego
Zdrowie psychiczne stanowi integralną część zdrowia i jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania człowieka. Nasz stosunek do zdrowia psychicznego oraz pozytywne nawyki w zakresie dbania o nie, kształtujemy w czasie gdyjesteśmy dziećmi
i młodzieżą. Zadbajmy, aby nasi najmłodsi obywatele, nauczyli się z nami dbania o zdrowie psychiczne! Dajmy im jedną z najważniejszych kompetencji, która będzie z nimi także w całej drodze przez życie.

Korzyści społeczne i ekonomiczne

Warto pamiętać o tym, że dobre zdrowie psychiczne i pozytywne samopoczucie przynoszą również szersze korzyści społeczne (np. obniżenie
napięć społecznych, podwyższenie poziomu tolerancji) i ekonomiczne (np.
mniejsza liczba zniszczeń własności publicznej). Aby osiągnąć te korzyści, wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za dbanie o własne zdrowie
psychiczne i zdrowie innych, a także rzucić wyzwanie zachowaniom dyskryminacyjnym, hejterskim - czyli agresji psychicznej, która staje się coraz
powszechniejsza wśród młodych osób.

Zmiana myślenia
Dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży
to zarówno ich lepsze funkcjonowanie
społeczne, jak i lepsze wyniki w nauce.
Zmiana myślenia o zdrowiu psychicznym i zwrócenie uwagi na to jak ono
jest ważne w życiu każdego z nas, ma
kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczeństwa polskiego.

Działania systemowe

Zmiana w edukacji,

w szczególności w podejściu do zdrowia psychicznego,
jest możliwa tylko w momencie,
gdy połączymy siły i będziemy działać wspólnie.

Działania programu uwzględniają szeroki
zakres zmian w funkcjonowaniu poznawczym,

emocjonalnym,

społecznym

i zdrowotnym uczniów i wychowanków.
Działamy systemowo i uwzględniamy
równolegle
nauczycieli.

działania

skierowane

do

Szkoła Myślenia Pozytywnego | programsmp.pl
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Nowoczesne rozwiązania w obszarze profilaktyki i wychowania oparte są
na badaniach i zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia - odpowiadają
więc na najbardziej palące i aktualne potrzeby zdrowia psychicznego, pojawiające się w każdej placówce edukacyjnej.
Wsparcie działań czynników ochronnych i niwelowanie wpływu czynników
ryzyka na zdrowie psychiczne młodego człowieka.
Zapewnienie warunków rozwoju i wsparcia zdrowia psychicznego powodujących wzrost optymizmu życiowego i poczucia własnej wartości,
zmniejszenie poziomu agresji i rzadsze używanie papierosów, alkoholu i
substancji psychoaktywnych, zmniejszenie liczby przypadków depresji i
obniżenie poziomu stresu, zwiększenie motywacji do rozwoju i nauki.

K O R Z Y Ś C I . Z . P R O G R A
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Wzrost poczucia łączności i bezpieczeństwa w środowisku szkolnym, w
którym dzieci i młodzież czują się osobiście akceptowane, szanowane,
uwzględniane i wspierane przez innych.
Tworzenie klimatu szkoły jako miejsca, gdzie wszyscy członkowie społeczności wspólnie pracują, by zapewnić uczniom i uczennicom środowisko
promujące zdrowie, chroniące ich przed zagrożeniami i pokazujące, że
można wspólnie działać dla osiągnięcia najlepszego efektu.

Więcej na stronie: programsmp.pl
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Szkoła Myślenia Pozytywnego | programsmp.pl

Co obejmuje wsparcie

w Szkole Myślenia Pozytywnego?
Opieka mentorska przez cały czas udziału w Programie
Możliwość korzystania z pomocy i porad ekspertów
Pakiet startowy do realizacji zadań (pomoce dla nauczycieli)
Certyfikat po wykonaniu wszystkich zadań w Programie
Możliwość korzystania ze wsparcia sieci “Szkół Myślenia Pozytywnego”

Szkolenia dla nauczycieli
Szkolenia dla rodziców
Konsultacje eksperckie
Szkolenia online
Lekcje wychowawcze online

wspierające

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Narzędzia

Działania

dedykowane

Udział w dedykowanych programach szkoleniowych, konsultacyjnych

Formularz do diagnozy placówki
Podręczniki online
Aplikacja “Dziennik wdzięczności”
Ebooki, prezentacje multimedialne
Scenariusze zajęć
Infografiki, algorytmy postępowania

Szkoła Myślenia Pozytywnego | programsmp.pl

Opinie

o Szkole Myślenia Pozytywnego
Szkoła Myślenia Pozytywnego to projekt, który zaowocował sze-

Jarosław Karczmarzyk

Szkoła Podstawowa nr 1 w Radlinie

regiem zmian w naszej szkole. Cały program mobilizuje nas do
innego spojrzenia na edukację i na szkołę jako miejsce nie tylko
nauki, ale także wychowania młodego człowieka.

Udział w programie, współpraca z najwyższej klasy ekspertami

Urszula Jarosz-Rek

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
nr 41 w Warszawie

pokazało mi, że pozytywne nastawienie do życia, ludzi pomaga
w osiąganiu celów, daje siłę do działania. Wiem, że zawsze mam
do kogo się zwrócić i nigdy nie zostałam bez pomocy, wsparcia.
Aby być dobrym nauczycielem muszę dobrze czuć się że sobą.
Szkoła Myślenia Pozytywnego zdobyła zaufanie nauczycieli,
uczniów (nawet kandydatów na uczniów), rodziców, władz

Ewa Zbiegień

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczebrzeszynie

samorządowych. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie udostępniane nam materiały do pracy, nieocenione wsparcie podczas
superwizji oraz motywację do działania
Kompetencje, fantastyczne pomysły, ciepłe serce i czas
dla innych to z pewnością dewiza tego programu. Żal nie

Dorota Józefowicz

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy

skorzystać! Program Szkoły Myślenia Pozytywnego jest
wspaniałym początkiem do kształtowania zmian, które niosą
ze sobą radość, wiarę i nadzieję na lepsze dni.
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Poradnia Zdrowia Psychicznego “Poukładaj sobie w głowie”

Bezpłatna Internetowa Poradnia

Zdrowia Psychicznego
Cel projektu to: zapewnienie bezpłatnego wsparcia i opieki specjalistycznej dla uczniów i uczennic w całej Polsce, poprzez funkcjonowanie poradni zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży online „Poukładaj sobie w głowie”.

12%
Obecnie ponad 12% dzieci i młodzieży w Polsce

instytutep.pl/poradnia-zdrowia-psychicznego/

każdego dnia potrzebuje pomocy psychologa,
psychiatry lub pedagoga. Znajdujemy się w

W oparciu o nasze doświadczenia i badania, widzimy jak wiele
jeszcze przed nami pracy w obszarze wsparcia zdrowia psychicznego. Pomimo tego, jak bardzo się staramy i ilu specjalistów nas
wspiera, nie możemy być wszędzie tam, gdzie nasza pomoc jest

czołówce państw z największą ilością zachowań
autodestrukcyjnych i prób samobójczych u dzieci
i młodzieży, a dzieci, których dotyka ten problem
są coraz młodsze.

potrzebna każdego dnia. Czy jest na to jakiś sposób? Tak. Tym
rozwiązaniem jest właśnie poradnia on-line.
Forma on-line ma zapewnić możliwość dotarcia ze wsparciem
do każdego miejsca w Polsce, także do małych miejscowoś-

aby dotrzeć
ze wsparc

ci, gdzie możliwość skorzystania ze specjalistycznej pomocy
psychologiczno-psychiatrycznej, mediacyjnej czy prawnej jest

często niemożliwa. Całość pomocy jest zapewniona bezpłatnie z
utrzymaniem najwyższych standardów.

Projekt jest wspierany przez szkoły, samorządy oraz firmy pry-

watne, ponieważ wszyscy widzimy potrzebę zmian i szybkiego
działania w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Zróbmy to razem!

Uratujmy nasze dzieci

Poradnia funkcjonuje od roku 2020 i nadal się rozwija. W drugiej połowie 2021
roku w ramach pracy wolontariuszy zmieniamy stronę Poradni i rozszerzamy

działania. Poradnia “Poukładaj sobie w głowie” w latach 2020-2021 jest w całości
finansowana ze środków własnych Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej i funkcjonuje dzięki nieodpłatnemu zaangażowaniu grupy specjalistów i ekspertów.Poradnia dostępna jest pod adresem:
instytutep.pl/poradnia-zdrowia-psychicznego/

Mamy nadzieję, że cel naszego projektu
połączy społeczności z różnych części Polski
i pokażemy, że wspólne działanie może dać

W ramach poradni zapewnione są bezpłatne porady i konsultacje
świadczone przez:

większe korzyści całemu społeczeństwu.
Poradnię „Poukładaj sobie w głowie” można
wesprzeć:

psychiatrów,
psychologów,

ć
rciem

terapeutów,
edukatorów,

terapeutów uzależnień,
lekarzy,
prawników.

•

poprzez wpłatę na stronie: poukladajsobiewglowie.pl

•

przekazanie darowizny celowej na konto:
05 1090 1870 0000 0001 3523 0634

•

współpracę
formy
do

-

sponsorską
w

kontaktu

tym
z

celu

lub

zapraszamy

naszym

fundraising@instytutep.pl

inne
biurem:

Kompleksowy
Lokalny Program
W s p a r c i a

Z d r o w i a

P s y c h i c z n e g o

Nie ma dobrej edukacji bez zadbania o zdrowie psychiczne.
O tym już nie wystarczy mówić trzeba zacząć działać zacznijmy to robić w każdej szkole, w każdym mieście, w każdej gminie.

Kompleksowy Lokalny Program Wsparcia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży to jedyny w Polsce program profilaktyki
uniwersalnej w zakresie szeroko rozumianego dobrostanu psychicznego. Program profilaktyki musi uwzględniać wyniki aktualnych badań oraz doświadczenie eksperckie w pracy psychologicznej ze współczesnymi dziećmi. To właśnie zapewniamy
w Kompleksowym Lokalnym Programie Wsparcia Zdrowia
Psychicznego Dzieci i Młodzież.

Aktualne wyzwania związane z budowaniem społeczeństw globalnych, na stałe podłączonych do sieci,
sprawiają, że trudności psychiczne odczuwane przez dzieci ewoluują i zmieniają się w stosunku do tego,
co dostrzegalne było jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Dlatego tak ważne staje się aktualizowanie
programu profilaktyki do najnowszych doświadczeń eksperckich, co zapewnia elastyczność proponowanego przez Fundację programu.
Kompleksowy Lokalny Program Wsparcia Zdrowia Psychicznego, oparty jest na setkach godzin obserwacji i doświadczeń Fundacji w pracy z dziećmi oraz z ich nauczycielami, wychowawcami i rodzicami.
W przygotowaniu i konsultacji programu udział wzięli eksperci: psycholodzy, socjolodzy, terapeuci, psychiatrzy, seksuolodzy, pediatrzy, etycy, teolodzy i doświadczeni nauczyciele. Chcieliśmy w ten sposób
spojrzeć na problem profilaktyki zdrowia psychicznego z różnych perspektyw i uwzględnić różnorodne
tematy związane ze wspieraniem dzieci i młodzieży w utrzymaniu dobrostanu psychicznego.
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Kompleksowy Lokalny Program Wsparcia Zdrowia Psychicznego

Co obejmuje wsparcie

w Programie?
Zdrowie psychiczne definiuje się jako dobrostan,

Moduł 1. Przygotowanie i wdrożenie placówki

szkoły ponadpodstawowe

Moduł 2. Diagnoza i badania

placówki wychowawcze
przedszkola

moduły

szkoły podstawowe

Programowe

Jakie podmioty

obejmujemy

w którym każda osoba może realizować swój własny potencjał,
potrafi poradzić sobie ze zwykłymi stresami życiowymi,
może pracować wydajnie i owocnie oraz jest w stanie wnieść
wkład w swoją społeczność.

Moduł 3. Realizacja zaplanowanych działań
Moduł 4. Wsparcie potrzeb indywidualnych
Moduł 5. Ewaluacja

Kompleksowy Lokalny Program Wsparcia Zdrowia Psychicznego

Założenia i ogólne cele realizacji

Kompleksowego Programu
Wdrażane moduły, szczegółowe obszary i formy ich realizacji są każdorazowo dostosowywane do środowiska szkolnego i jego
potrzeb. Program jest prowadzony w formie hybrydowej w ramach 3 poziomów wsparcia: poziom ogólny (wszystkie placówki z
danego obszaru - dzielnicy, miasta, gminy), poziom dedykowany dla każdej placówki, poziom międzyszkolny (programy szkoleniowo-warsztatowe, grupy wsparcia i grupy rozwojowe).

Cel 1. Wzrost kompetencji

Cel 2. Wzrost świadomości

interpersonalnych i intrapersonalnych
dzieci i młodzieży

oraz wiedzy dzieci i młodzieży na temat
wpływu technologii na zdrowie psychiczne

Cel 3. Wzrost umiejętności

Cel 4. Wzrost odporności

radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
mogących zagrażać dobrostanowi

psychicznej dzieci i młodzieży poprzez
wspieranie czynników ochronnych

Cel 5. Zmniejszenie

Cel 6. Wzrost świadomości

liczby zachowań ryzykownych, w
tym nadużywania alkoholu

społeczności szkolnej na temat znaczenia zdrowia psychicznego

Cel 7. Tworzenie klimatu

Cel 8. Wzrost wiedzy

wspierającego zdrowie psychiczne
w każdej społeczności szkolnej

wszystkich członków społeczności na
temat dbania o zdrowie psychiczne

Cel 9. Wzrost świadomości

Cel 10. Zapewnienie dzieciom

instytucjonalnej placówki oświatowej na
temat zagrożeń i problemów zdrowia
psychicznego

możliwości uzyskania profesjonalnego
wsparcia ze strony ekspertów zdrowia
psychicznego
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Pełne
wdrożenie
i organizację wsparcia w
Twojej szkole, dzielnicy,
mieście, gminie
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02

Profesjonalna
kadra
w tym m.in.: psycholodzy,
terapeuci, pedagodzy, psychoterapeuci, mediatorzy,
prawnicy

Wsparcie dodatkowe

04

Dla społeczności

06

wynikające z potrzeb i wyzwań, które pojawić się mogą
w czasie realizacji programu

wsparcie całej społeczności
szkolnej i lokalnej w wyzwaniach zdrowia psychicznego

M

Elastyczność

czyli elastyczne podejście do form realizacji i
zakresu tematycznego

Opiekun

dedykowany opiekun dla
każdej placówki w gminie

Program jest realizowany w ramach działalności odpłatnej Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej.
Koszt Programu jest ustalany w oparciu o wyceny indywidualne w zależności od:
1.

ilości placówek objętych wsparciem

2.

form i ilości wsparcia wybranego dla każdej z placówek.

Kompleksowy Lokalny Program Wsparcia Zdrowia Psychicznego

CASE.STUDY

DZIELNICA WAWER

19

Doświadczenie z wdrożenia Kompleksowego Lokalnego Programu Wsparcia Zdrowia Psychicznego Dzieci
i Młodzieży w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w roku
szkolnym 2020-2021. Poznaj nasze wspólne sukcesy!

Program w roku 2020/2021 ze względu na okres nauki zdalnej,

Program został podzielony na dwa moduły:

został dopasowany w swojej formule do możliwości placówek obję-

1) Moduł ogólny - kierowany do wszystkich placówek,

tych wsparciem, a także uwzględniał potrzeby i możliwości dzieci i

w większości zajęcia łączone w formie zdalnej;

młodzieży związane z pracą przed ekranem komputera.

2) Moduł dedykowany - obejmujący wsparcie dopasowane do potrzeb każdej z placówek.

1360

godzin wsparcia placówek

13

placówek korzystających z
Programu

3 658

nauczycieli* korzystających
z Programu

4 748

rodziców* korzystających
z Programu

26 349

dzieci i młodzieży*
*suma łączna osób biorących udział w różnych formach wsparcia

W ramach obu modułów realizowano wsparcie dla
każdej z grup odbiorców.
1) Formy wsparcia dzieci i młodzieży: lekcje wychowawcze, programy wychowawczo-profilaktyczne, konsultacje specjalistyczne
2) Formy wsparcia nauczycieli i kadry pedagogicznej: superwizje szkolne i międzyszkolne, superwizje
indywidualne, szkolenia tematyczne, programy szkoleniowo-rozwojowe dopasowane do potrzeb każdej
placówki, konsultacje specjalistyczne
3) Formy wsparcia rodziców: szkolenia tematyczne,
spotkania konsultacyjne grupowe, konsultacje specjalistyczne
W ramach Programu przeprowadzono 3 badania
diagnostyczne: klimatu placówki, potrzeb szkoleniowo-rozwojowych nauczycieli, nastroju uczniów i
uczennic przed powrotem do nauki stacjonarnej.

Wdrożenie

N

Mediacji w szkole
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Nasze programy wdrożenia mediacji w szkole, szkolenia mediatorów szkolnych,
rówieśniczych oraz szkoleń dla rad pedagogicznych są zgodne ze standardami
Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw
Dziecka

Szkoła to miejsce, w którym spotyka się młody człowiek,
nauczyciele i rodzice. Różne oczekiwania i wartości oraz
trudności komunikacyjne, mogą być początkiem konfliktu. Dlatego warto wdrażać mediacje szkolne. Mediacja
stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie
rozwiązanie sporu w formie polubownego porozumienia
w obecności mediatora, który zadba o to, by ugoda była
spisana zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego.

mediacjewszkole.pl

Co tam znajdziemy? Materiały dla szkolnych mediatorów, materiały do mediacji
rówieśniczych,

obowiązujące

standardy

szkole i… wiele innych.

Co jeszcze

kole, scenariusze zajęć, diagram mediacji w

realizujemy?

mediacji, wytyczne wdrożenia mediacji w sz-

Szkolenia dla mediatorów szkolnych
Szkolenia dla szkolnych opiekunów mediacji
Szkolenia dla rad pedagogicznych
Szkolenia dla mediatorów rówieśniczych
Superwizje mediacji
Mentoring w zakresie mediacji
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Superwizja w szkole | superwizjawszkole.pl

Czym jest

Superwizja w Szkole?
Efektywna superwizja jest sposobem na rozwój jakości nauczania w placówce, a jednocześnie na zmniejszenie liczby problemów
wychowawczo-profilaktycznych, z którymi spotyka się społeczność szkolna. Wykorzystując metodę superwizji tworzymy nową możliwość dla nauczycieli do dyskusji, wymiany doświadczeń, wzbogacania własnego warsztatu pracy, stawiania sobie nowych celów,
wspólnego radzenia sobie ze współczesnymi wyzwaniami i refleksji nad tym jak uczymy i jak wychowujemy naszych uczniów.

Dotychczasowe doświadczenia

Program superwizji pilotażowo był wdrażany w latach 2016-2018
przez Instytut Edukacji Pozytywnej w 60 szkołach z terenu całej Polski. Do dzisiaj, superwizorzy Fundacji objęli wsparciem superwizyjnym
ponad 550 szkół (zarówno szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, policealne oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego).
Instytut jest jedyną tego typu organizacją w kraju, która na stałe działa
w obszarze superwizji szkół i placówek oświatowych, wciąż wypracowując
nowe narzędzia i metody adekwatne do specyfiki sektora edukacji.

Korzyści z superwizji
•

rozwój osobisty i zawodowy kadry;

•

poprawa relacji międzyludzkich z odbiorcami, a także w zespole placówki;

•

wytyczanie i osiąganie celów istotnych
dla rozwoju placówki;

•

wzrost motywacji w zespole;

•

wsparcie w podejmowaniu decyzji;

•

zmiana perspektywy myślenia o podejmowanych działaniach, opracowanie
nowych pomysłów czy metod adekwat-

Celem naszych działań jest zapewnienie nauczycielom takiego
wsparcia, które sprzyja ich rozwojowi zawodowemu i osobistemu. Superwizja wprowadza osobę superwizora jako przewodnika dla nauczycieli, którzy chcą tworzyć dobry klimat
edukacyjno-wychowawczy i kulturę szkolną, która zachęca do
organizowania wartościowego procesu edukacji zarówno pod
względem społecznym, jak i edukacyjnym.

nych do placówki;
•

ukierunkowania pracy zespołu;

•

wzrost samoświadomości, znajomości
samego siebie w relacji z innymi

•

wzrost osobistej efektywności;

•

stworzenie przestrzeni do refleksji nad
pracą edukacyjną i wychowaniem;

•

moliwość rozpoznawania czynników
wypalających i sposobów radzenie sobie
z nimi.

Superwizja w szkole | superwizjawszkole.pl

Opinie o wdrożeniu

Superwizji w Szkole
W pracy, która wiąże się się z codziennym filtrowaniem obcych

Marta Bodziony

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni

emocji, problemów, stanów psychicznych i fizycznych etc. ważne
jest, by zadbać o swój dobrostan, umiejętne stawianie granic
i postępowanie w zgodzie z sobą samym... Narzędziem umożliwiającym zadbanie o ten obszar jest właśnie superwizja. Przegadanie pewnych tematów, podzielenie się własnymi refleksjami,
odbicie własnych myśli od czyjegoś sposobu myślenia pozwala
przewentylować własne emocje i “obciążoną głowę”. Wartość superwizji w pracy nauczyciela zdaje się być bezcenna, a na pewno
niezbędna w zapewnieniu “zdrowego” funkcjonowania w tym “wymagającym” zawodzie
Zrozumiałam, że jeśli już nie daje rady, to mam do tego prawo,
a obowiązkiem jest zadbać wtedy o siebie bardziej niż kiedykol-

Marzena Tryznowska
Zespół Szkół nr 41 w Warszawie

wiek. Nauczyłam się, że jeśli już jestem pod ścianą proszę o pomoc, a nie gram super bohaterkę, a w domu płaczę w poduszkę.
Nauczyłam się, że moi uczniowie są do mnie podobni, też nie
muszą zawsze dawać rady, dlatego wspieram ich, a rodziców
uczę, że zdrowie psychiczne jest najważniejsze. To i wiele innych
dobrych rzeczy dała mi współpraca z Instytutem.
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Miejsca z klimatem

Edukacja ekologiczna
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Wierzymy, że zmiana w zakresie klimatu zaczyna się od edukacji pokoleń i wspólnego wysiłku nas wszystkich. Od zmiany małych nawyków i wielkich zmian w inwestycjach i planowaniu nowych rozwiązań lokalnych. Tylko razem możemy stworzyć
szansę na zdrowszą i bezpieczniejszą planetę dla naszych dzieci!

W ramach działań ekologicznych Instytut Edukacji
Pozytywnej prowadzi projekty ogólnopolskie i lokalne,
w tym jako Lider koordynuje Wawerski Klaster Energii.
Współpracujemy z ekspertami z Sieć Łukasiewicza Instytut Elektrotechniki, Mazowieckiej Agencji Energetycznej,
Ministerstwa Klimatu i Instytutu Nowych Technologii In-

01

Odnawialne źródła
energii

02

Segregacja
odpadów (zero
waste)

03

Mała retencja,
odzyskiwanie wód
opadowych

04

Czyste powietrze
(przeciwdziałanie
smogowi)

wspieramy:

W ramach programów

żynierii Środowiska.

budowanie partnerstw na rzecz klimatu
wdrożenia rozwiązań zgodnych z założeniami Zielonego Ładu
pozyskiwanie środków na działania na rzecz klimatu
edukację społeczności lokalnych
budowanie świadomości ekologicznej.
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Inne projekty Instytutu Edukacji Pozytywnej

Przegląd przykładowych

projektów

Akademia Superbohaterów razem przeciwko przemocy
To jeden z naszych ulubionych projektów,
nad którym pracujemy i który doskonalimy od 2017 roku. Dlaczego ulubiony? Bo
widzimy jak wiele radości i poczucia sprawczości przynosi dzieciom. Realizując zajęcia
w narracji superbohaterskiej, poznają swoje
mocne strony, uczą się działać na rzecz innych, współpracują i uświadamiają sobie, że
mają moc, która może zmieniać świat.
Program obejmuje warsztaty dla dzieci na
poziomie szkoły podstawowej. Zajęcia mają
na celu dać dzieciom najważniejsze kompetencje do działania, pomagania i asertywnego przeciwstawiania się potencjalnym
zagrożeniom. Dzieci zdobywają kompetencje do dostrzegania zagrożeń w swoim
środowisku rówieśniczym.

Inne projekty Instytutu Edukacji Pozytywnej
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Startup Days for Youth /
Startup Days for Kids
Projekt

nawiązuje

do

nowoczesnego

postrzegania gospodarki rynkowej, w której
to każdy z nas ma moc sprawczą i może
tworzyć swoje miejsce pracy, potrafiąc
właściwie sprecyzować swoje umiejętności i
możliwości, a także określać potrzeby rynku i na nie odpowiadać.

EduSzOK - Edukacyjny Szkolny
Ośrodek Kariery
Jak znaleźć odpowiednią motywację do
nauki?Jak podjąć decyzję o tym co chcemy
w życiu robić, czego chcemy zgłębiać tajniki, w czym jesteśmy dobrzy?
EduSZOK to warszgtaty grupowe, spotkania indywidualne z doradcą edukacyjnozawodowym,

tworzenie

Planu Działania.

Indywidualnego

O
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Inne projekty Instytutu Edukacji Pozytywnej

Przegląd przykładowych

projektów

Programy wspierające rozwój
zawodowy i osobisty nauczycieli
i profesjonalistów edukacyjnych:
1.

Pozytywny Rozwój - kompleksowy program profilaktyki zdrowia psychicznego
nauczycieli. Zachęcamy do skorzystania
z opracowanych publikacji: książeczek
edukacyjno-informacyjnych, algorytmów
postępowania, scenariuszy zajęć, infografik. Można także skorzystać z interaktywnej mapy punktów pomocy.

2.

Edukator przyszłości - cykl warsztatów
dla nauczycieli, edukatorów i pasjonatów
edukacji, który jest nastawiony na rozwijanie kompetencji nauczania oraz wymianę doświadczeń między uczestnikami
zajęć.

3.

TechTeacher - szkolenie kierowane jest
do nauczycieli i edukatorów, zainteresowanych wykorzystaniem technologii w
nauczaniu, przygotowywaniem atrakcyjnych materiałów edukacyjnych do lekcji, a także zastosowaniem narzędzi poprawiających produktywność.

Jak współpracujemy & Jak budujemy partnerstwa

Jak budujemy

partnerstwa?

Nasi Partnerzy to
przede wszystkim:

Nasze projekty i podejmowane działania są kreowane i planowane na podstawie diagnozy potrzeb i wyzwań jakie stoją przed szkołami, nauczycielami,
specjalistami, dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Działamy po to, aby pomagać

•

jednostki samorządu terytorialnego;

i naszą misją jest być wszędzie tam, gdzie możemy się przydać.

•

placówki edukacyjno-wychowawcze;

•

otoczenie szkół, np. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki

Łączenie
potencjałów

Zaufanie
Wzajemny
szacunek

Nie ma rzeczy
niemożliwych!

doskonalenia nauczycieli, kuratoria;
•

organizacje pozarząde;

•

administracja centralna;

•

szkoły wyższe, placówki naukowe;

•

firmy i podmioty biznesowe.

Elementy budowania
parnerstwa:
•

podpisanie porozumienia lub umowy
zawierającej wszystkie najważniejsze

Chcesz rozpocząć z nami współpracę? Zapraszamy. Umówmy
się na rozmowę/ spotkanie i zobaczmy co możemy zrobić dla

ustalenia
•

pozwalające na określenie planu

edukacji w Twojej okolicy.
Napisz do nas: wspolpraca@instytutep.pl
Twoje zgłoszenie od razu skierujemy do odpowiedniego działu
i osób, które się tym zajmą najlepiej na świecie.

spotkanie warsztatowo-strategiczne,
i sposobu pracy partnerskiej, no i
poznanie się

•

korzystanie ze wskazanych rozwiązań technologicznych, ułatwiających komunikację i realizację działań
(np. nasze szkoły w projekcie „Myślę
Pozytywnie” mają dostęp do specjalnej platformy komunikacyjnej)
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Zmieniaj edukację razem z nami!

Jak możesz nam pomóc

zmieniać edukację?
Spodobały ci się nasze działania?
Może miałeś/ łaś okazję porozmawiać
z nami? Znasz nas z FB? Widzisz, że
robimy niezłą pracę dla polskich dzieci i
młodzieży?

Opcja 1. Dorzuć się

Jeśli tak, to wiedz, że większość naszych
działań oferujemy bezpłatnie, ale żeby
tak mogło być, bardzo dużo pracujemy
nad pozyskaniem środków. Na część
naszych pomysłów jesteśmy w stanie,
okresowo, otrzymać dofinansowanie. Ale
czy to wystarcza? Nie.
I tu wkraczasz Ty! Możesz nam pomóc
poprzez wpłatę na nasze konto:

Opcja 2. Pracuj z nami
Staramy się mieć najlepszy i największy możliwy zespół ekspertów,
trenerów, profesjonalistów. W naszych działaniach zadania są bardzo
różne i nigdy nie wiadomo co jeszcze nam strzeli do głowy.
Chętnie współpracujemy z każdym, kto jest otwarty, kreatywny i nie
boi się wyzwań. Plus pamiętaj - jesteśmy Fundacją i praca u nas to
misja dla dobra dzieciaków, młodzieży i całego systemu edukacji w
Polsce.
Jeśli myślisz, że praca z nami to coś dla Ciebie, napisz do nas na:
kontakt@instytutep.pl i w tytule wpisz: „Gotowy/a na wyzwania”. Prosimy napisz nam, czym się zajmujesz, przedstaw swoje doświadczenie
i pasje, zaznacz ile masz czasu dla nas i… co tam jeszcze uznasz za
stosowne. Mile widziane są CV.

05 1090 1870 0000 0001 3523 0634
W tytule przelewu wpisz, prosimy: darowizna.
Jeśli wpiszesz darowizna lub darowizna
na cele statutowe i działanie Fundacji,
to wykorzystamy ją najlepiej jak potrafimy dla dzieci i młodzieży w polskich
szkołach. Jeśli wpiszesz: darowizna na
np. Szkołę Myślenia Pozytywnego lub
Darmową poradnię. Twoje środki zostaną
przeznaczone na ten konkretny cel.

Opcja 3. Zasponsoruj
Jesteś przedstawicielem podmiotu biznesowego? Wiesz, że to co
robimy jest ważne także dla Twojej firmy? Twoja firma może nas
wesprzeć w roli sponsora? A może zrobimy razem coś całkiem
nowego?
Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Rozwoju i Fundraisingu:
fundraising@instytutep.pl
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Fundacja
“Instytut Edukacji
Pozytywnej”
Biuro:
ul. Korkowa 119/123
04-519 Warszawa
Tel. +48 667 886 380
Email: kontakt@instytutep.pl

instytutep

instytutep.pl
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