
B IERZEMY  NA  WARSZTAT
PROBLEMY  DOJRZEWANIA  

KRÓTK I  OP IS
REAL IZOWANYCH

WARSZTATÓW
 

M I C H A Ł  MAC I E J A K



DZIĘKUJĘ  ZA  ZAUFANIE

Dzień dobry, nazywam się Michał Maciejak,

jestem pedagogiem i trenerem dramy.

Z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami

przepracowałem warsztatowo ponad 4000

godzin.

 

Drama brytyjska, której używam, jest metodą

stosowaną na całym świecie nie tylko w szkołach.

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

Zajęcia prowadzone są

pod okiem nauczyciela,

wychowawcy, pedagoga

lub psychologa szkolnego.

 

Po zajęciach szkoła

dostaje informację

zwrotną o zrealizowanych

działaniach, zauważonych

obszarach do ewentualnej

pracy.

 

Omawiane treści są

zgodne z podstawą

programową i wytycznymi

MEN oraz ORE

 

ZASADY PRACY

Podczas warsztatów

umawiamy się na trzy

zasady:

 

1. Mówimy pojedynczo.

 

2. Dbamy o granice 

i bezpieczeństwo swoje 

oraz innych osób

uczestniczących w

warsztacie.

 

3. Przerwy są dla osób

uczestniczących 

w warsztatach.

FORMA ZAJĘĆ

Pracujemy na zasobach

osób uczestniczących

stosując techniki

aktywizujące.

 

Uczniowie są

zapraszani do

odkrywania historii,

więcej informacji 

o formie zajęć,

znajdziecie Państwo 

na następnych trzech

stronach.



RULLON KLASA: 5

RullOn to warsztaty których głównym celem jest

wypracowanie norm i zasad w klasie które będą

wspierały proces integracji uczniów w klasie.

 

Przekłada to się na dalsze funkcjonowanie,

budowanie poczucia własnej wartości 

w bezpiecznym środowisku. A także na nowe

inicjatywy oddolne, wypływające od uczniów,

mające wpływ nie tylko na życie klasy ale i szkoły.

CELE I OBSZAR
PRACY

Wzmocnienie

pozytywnych postaw 

w klasie, czyli empatii

 i szacunku, respektowania

granic, budowanie

podstaw empatycznego

podejścia oraz pogłębienie

procesu integracji.

To wszystko po to, by móc

zrozumieć  ewentualnie

dookreślić normy w klasie. 

CO (Z)ROBIMY

 

Zamiast mówić jak

ważna jest współpraca,

integracja, empatia,

komunikacja, wsparcie,

wzajemny szacunek

oraz wspólne wartości

w grupie - za pomocą

technik aktywizujących

osoby uczestniczące

mają okazję poczuć 

to i sprawdzić, czy to

faktycznie ma dla mnie

wartość?

PO CO TEN
WARSZTAT?

Dorastanie jest niezwykle

trudnym okresem w życiu

człowieka, warto wypo-

sażyć go w kompetencje 

i umiejętności społeczne, 

Poczucie bezpieczeństwa

wynikające z jasnych

zasad i norm, tworzy

przestrzeń by zajmować

się nauką, hobby, pasją.


