
 

 

                        

 

 

 

 

 

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna 

oraz  

Pracownia Psychologiczna „Spotkanie” 

 

zapraszają na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czyli 2 – dniowe, bezpłatne warsztaty podstaw Analizy Transakcyjnej  

dla studentów oraz psychologów i pedagogów szkolnych. 

 

26 – 27 października 2011r. w siedzibie GWSH w Gdańsku 

Zapisy drogą elektroniczną: rekrutacjawarsztaty@gwsh.gda.pl  

Rekrutacja rozpocznie się w dniu 26 września 2011r. 
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Skąd pomysł: 

Pomysł zorganizowania „Spotkania z praktyką” zrodził się z obserwacji trudności, jakie mają 

młode osoby trafiające do pracy w szkole tuż po studiach. Przeżywają one ogromny stres 

związany z koniecznością przełożenia tego co wiedzą na praktyczne działanie, co okazuje się 

zadaniem trudnym i czasochłonnym. 

 

Obserwujemy jednocześnie, że psycholodzy i pedagodzy szkolni – jako grupa zawodowa  

– nie mają miejsc, w których mogą się dokształcać i uczyć tak regularnie i tak profesjonalnie, 

jak np. nauczyciele i dyrektorzy szkół. 

 

Z różnych doświadczeń szkoleniowych wiemy, że w proces wspólnego uczenia się studenci 

wnoszą świeże pomysły i entuzjazm, a praktycy cenne informacje o tym, jaka jest 

rzeczywistość zawodowa danej profesji. 

 

„Spotkanie z praktyką” jest pomysłem na wspólne uczenie się, które bazuje na mocnych 

stronach studentów i praktyków. 

 

Kilka słów o proponowanym „Spotkaniu z praktyką” 

 

Dla Ciebie, jeśli: 

1. jesteś studentem kierunków pedagogicznych,  

2. jesteś psychologiem lub pedagogiem szkolnym, 

3. jesteś otwarty na spotkanie i wymianę, 

4. lubisz uczyć się w grupie, 

5. chcesz poznać wybrane narzędzia Analizy Transakcyjnej i ich zastosowanie  

w obszarze edukacji, 

6. zawrzeć nowe znajomości na gruncie zawodowym. 

 

Metody pracy: 

Skoncentrujemy się na poznaniu narzędzi, które są możliwe do zastosowania w praktyce 

szkolnej. Będziemy ćwiczyć diagnozowanie i interweniowanie. Będziemy się uczyć metodą 

warsztatową, czyli poprzez wspólną pracę w grupie. 

 

Organizacja: 

Termin: 26 – 27 października 2011r. 

 

Miejsce: GWSH, ul. Biskupia 24 B 

 

Grupy 16. osobowe składające się w połowie ze studentów GWSH i zaproszonych 

praktykujących pedagogów i psychologów szkolnych. 

 

Zajęcia będą się odbywać równolegle w 4 grupach w dwóch sesjach: przedpołudniowej  

(od 9.00 do 13.00) i popołudniowej (od 15.00 do 19.00). 



 

 

 

Dzień 1 – 26 października 2011r. 

Sesja przedpołudniowa – od 9.00 do 13.00 

Warsztat 1a Warsztat 2a Warsztat 3a Warsztat 4a 

Sesja popołudniowa – od 15.00 do 19.00 

Warsztat 1b Warsztat 2b Warsztat 3b Warsztat 4b 

Dzień 2 – 27 października 2011r. 

Sesja przedpołudniowa – od 9.00 do 13.00 

Warsztat 1c Warsztat 2c Warsztat 3c Warsztat 4c 

Sesja popołudniowa – od 15.00 do 19.00 

Warsztat 1d Warsztat 2d Warsztat 3d Warsztat 4d 

 

Cykliczne powtórzenie zajęć umożliwi uczestnikom skorzystanie z więcej niż jednego 

warsztatu. 

 

Warsztat Nr 1  

„Mówić czy nie mówić, czyli o tym, co jawne i niejawne w komunikacji” – koncepcja 

transakcji prostych i ukrytych jako narzędzie prawidłowej i efektywnej komunikacji w sytuacji 

pomagania. 

Prowadzący: mgr Krzysztof Juchacz 

 

Warsztat Nr 2  

„O tym, jak uzyskać wolność od wewnętrznych przymusów” – funkcje i działanie nakazów  

i driverów – diagnoza przymusowych zachowań skryptowych i metody pracy z driverami. 

Prowadzący: mgr Katarzyna Balcerkiewicz 

 

Warsztat Nr 3  

„Męczący obowiązek czy praktyczne narzędzie” – zasady budowania kontraktów  

w sytuacji pomagania – na co i w jaki sposób zawrzeć kontrakt z uczniem, rodzicem, 

nauczycielem, dyrektorem.  

Prowadzący: mgr Natalia Jurys 

 

Warsztat Nr 4  

„Nowe szaty cesarza – rzecz o nierozpoznaniach” – próba wyjaśnienia zachowań pasywnych 

wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Prowadzący: mgr Anna Pezacka – Gumna i mgr Ewa Urbanowicz 

 

Więcej o Analizie Transakcyjnej i zawartości merytorycznej proponowanych warsztatów 

można przeczytać na stronie www.spotkanie.edu.pl. 

http://www.spotkanie.edu.pl/

