
Szkoły objęte wspomaganiem w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 
Krakowski Ośrodek Terapii rok szkolny 2018/2019 (od maja) - 2019/2020 (do grudnia) 
 
 
Szkoła/placówka Dyr. szkoły Lider wspomagania Ilość  godzin; formy 
Szkoła 
Podstawowa nr 26  

Dyr. Szkoły Anna 
Moskalewicz - Dudek 

Pedagog  
Beata Chrustek 

 12  godzin dydaktycznych; 
warsztaty, konsultacje 

Szkoła  
Podstawowa nr 
157 w Zespole 
Szkolno –  
Przedszkolnym nr 
10  

Dyr. Szkoły Danuta 
Kohut 

Nauczyciel/pedagog 
Marta Foszcz 

12 godzin dydaktycznych, 
warsztaty, konsultacje 

Przedszkole nr 42 
w Zespole Szkolno 
– Przedszkolnych 
nr 10  

Dyr. Szkoły Danuta 
Kohut 

Nauczyciel 
Magdalena Salata 

14 godzin dyd, warsztaty, 
konsultacje 

Przedszkole 
specjalne nr 26 w 
CA i CZR 

Dyr. Szkoły 
Aneta Garncarz 

Psycholog  
Ewa Brodowicz 

13 godzin dydaktycznych 
wykład,warsztaty, 
konsultacje  

Szkoła 
Podstawowa nr 9 
w CAi CZR 
norma intelekt. 

Dyr. Szkoły 
Aneta Garncarz 

Psycholog  
Ewa Brodowicz 

11 godzin dydaktycznych 
wykład,warsztaty, 
konsultacje 

Szkoła 
Podstawowa nr 9 
w CAi CZR 
niepełnosprawność 
intelektualna 

Dyr. Szkoły 
Aneta Garncarz 

Psycholog  
Ewa Brodowicz 

13 godzin dydaktycznych 
wykład,warsztaty, 
konsultacje 

XIXLO  w CAi CZR 
 

Dyr. Szkoły 
Aneta Garncarz 

Psycholog  
Ewa Brodowicz 

12 godzin dydaktycznych 
wykład,warsztaty, 
konsultacje 

XXIX Liceum 
Ogólnokształcące 
w Zespole Szkół 
Odzieżowych nr 1 

Dyr. Szkoły 
Andrzej Pawlikowski 

Pedagog Dorota 
Jędrzejczyk 

 5 godz dydaktycznych, 
wykład, konsultacje 

 
Łącznie objętych wspomaganiem było 8 placówek w tym: 2 szkoły podstawowe, jedno 
przedszkole, jedna szkoła średnia oraz 4 placówki specjalistyczne na poziomie przedszkola, 
szkoły podstawowej i szkoły średniej. 
 
 
 
 
 



Obszary wspomagania  
1.Profilaktyka uzależnień – środki psychoaktywne; 
2.Dzieci w sieci – jak chronić uczniów przed zagrożeniami w Internecie; 
3.Komunikacja - Negocjacje z uczniem;  
4.Wielokulturowość, uczniowie obcokrajowcy w szkole; 
5.Zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania u uczniów;  
6.Zaburzenia integracji sensorycznej;  
7.Trudne zachowania dzieci; 
8.Rozwój poprzez ruch i muzykę; 
9.Stres i wypalenie zawodowe  
10.Samouszkodzenia i samobójstwa wśród młodzieży 
  
Trenerzy, którzy realizowali zajęcia w szkołach to lekarze, psycholodzy i pedagodzy: Joanna 
Boroń – Zyss, Krzysztof Szwajca, Małgorzata Cużytek, Joanna Fryt, Eliza Szeliga – Kraus, 
Honorata Harsche, Radosław Świergosz, Barbara Woszczyna, Jolanta Bień, Urszula Legawiec. 
Wyniki prowadzonej ewaluacji, wskazują na bardzo wysoki poziom odbywających się zajęć, 
nauczyciele w zdecydowanej większości wskazują na podnoszenie swoich kompetencji – wiedzy 
i umiejętności w obszarach w danej placówce objętej wspomaganiem. Nauczyciele wśród 
mocnych stron w realizowanych zajęciach wskazują na przydatność w praktyce, możliwość 
zastosowania treści szkoleniowych w codzienności szkolnej.  
Przykładowe wyniki ewaluacji z placówek: 
Co było najmocniejszą stroną szkolenia? 
konkretne przykłady rozwiązywania problemów, przekaz prowadzącego, wiedza i metody 
przekazane nauczycielom, różnorodność metod pracy, precyzja przekazu, przykłady, metoda 
pytań, pomysły na radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, przykłady z życia; jasność 
wypowiedzi, praktyczność informacji, dowcip, sposób przekazywania treści jasny, charyzma, 
kompetencje, warsztaty – ćwiczenia, humor, profesjonalizm osoby prowadzącej, wysoki poziom 
merytoryczny, wszystko było poprawnie, prostym i zrozumiałym językiem przeprowadzone, 
ogromny zasób informacji o narkotykach, nie wiedziałam że tyle ich jest, praktyka i 
doświadczenie prowadzącej, aspekty prawne, możliwości poszukiwania pomocy; przygotowanie 
do szkolenia, dobry kontakt ze słuchaczami, odwoływanie się prowadzącego do praktycznych 
problemów, zaangażowanie prowadzącego, dostępna forma, super przekaz, sympatyczna 
atmosfera, bardzo dobra relacja z uczestnikami; 
Co było najsłabszą stroną szkolenia? 
późna pora i w związku z tym zmęczenie (bardzo często się pojawia w odpowiedziach), zbyt 
mało czasu na zgłębienie tematyki  
 
Trudnością w organizacji zajęć dla nauczycieli, a czasem także w przeprowadzeniu pogłębionej 
diagnozy potrzeb placówki jest ogromne obciążenie nauczycieli, zadaniami wynikającymi z 
obowiązków nauczyciela i jego sytuacji zawodowej (spotkania zespołów, rady, zebrania, często 
praca w innej szkole itp.,) trudno jest ustalać terminy które są dostępne dla grupy nauczycieli 
lub całej rady pedagogicznej. Widoczna jest w szkołach dość wyraźnie rotacja kadry oraz duże 
zróżnicowanie kadry pod względem doświadczenia, zaangażowania, chęci rozwoju i uczenia się, 
co także jest trudną zmienną wpływająca na ustalanie potrzeb danej placówki. 


