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Drodz y Cz y telnic y
Pierwsze miesiące każdego roku to dla nas okres szcze-

gólnie natężonej pracy, warsztatów, rozmów ze specjali-

stami z różnych dziedzin oraz nawiązywania współpracy 

z inspirującymi ludźmi i instytucjami. Wszystko po to, aby 

przygotować dla Państwa i Państwa dzieci wyjątkowe pro-

gramy rozwojowe, których jakość stanie się odpowiedzią 

na zasygnalizowane potrzeby. 

Wraz z najnowszym numerem GRANTA składamy w Pań-

stwa ręce propozycje umożliwiające zaangażowanie osób 

w różnym wieku i w różnych przedziałach czasowych. 

Z częścią dzieci i młodzieży spotkamy się podczas tygodnio-

wych obozów będących okazją do odkrywania siebie i swo-

ich pasji, innym zaproponujemy kurs językowy w Wielkiej 

Brytanii, a z kolejną grupą odwiedzimy w czerwcu USA, by 

wziąć udział w Acton University – jednej z najlepszych kon-

ferencji dotyczącej wolnego społeczeństwa. 

Jednocześnie kontynuujemy zapoczątkowany w ubie-

głym roku Indywidualny Program Rozwoju, w którym 

obecnie uczestniczy 24 młodych ludzi z całej Polski. Już te-

raz zapowiadamy, że nową edycję tego projektu zaprezen-

tujemy w bardziej rozbudowanej propozycji, w czterech od-

miennych obszarach – od otwierania horyzontów, poprzez 

wsparcie dla maturzystów, doradztwo zawodowe, aż po 

formę advanced opartą o tutoring i mentoring.

Z największą przyjemnością przyznamy Stypendium Col-

lege na roczną naukę w Ampleforth College, w ramach AFS 

wesprzemy wyjazd do szkół w innych krajach, a w przy-

padku EVS pomożemy w zorganizowaniu zagranicznego 

wolontariatu. 

Wierzymy, że inwestycja w edukację i rozwój jest naj-

wyższą wartością dla społeczeństwa. Wiemy jednak, że 

aby ta inwestycja przynosiła najlepsze owoce, niezbęd-

ne jest nie tylko zaangażowanie młodzieży i wsparcie ro-

dziców, lecz również wdrożenie w ten proces osób wywie-

rających wpływ na młode osoby. Dlatego zainicjowaliśmy 

nowy projekt: Akademię Liderów Edukacji i w pierwszej 

jego edycji zaprosiliśmy do współpracy wychowawców, 

aby wyposażyć ich w niezbędne kompetencje do pracy 

z dziećmi i młodzieżą.

Inspirującej lektury,

Oliwia Kwiatkowska

Prezes Fundacji TDJ
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Szykujcie się na wakacje!
Trzy terminy wyjazdów, trzy tematy przewodnie i trzy grupy wiekowe.
Trójka to nasza szczęśliwa liczba, która określa także tegoroczną edycję Wakacji z Pasją.

7
A-Level czy matura?
Liceum czy technikum? Szkoła w moim mieście czy sąsiednim? Jeśli zatrzymaliście się na poziomie 
tych pytań, to znak, że czas poszerzyć horyzonty i poznać nowe możliwości edukacyjne!

8
IPR – półmetek za nami!
Indywidualny Program Rozwoju to projekt dla uczniów i studentów skoncentrowany  
na indywidualnym wsparciu dostosowanym do potrzeb młodzieży.

10
TDJ i Fundacja w Wielkiej Brytanii
Integracja, wymiana doświadczeń, kształtowanie przyszłych liderów i promocja polskiej kultury za  
granicą – to cele, które przyświecają Kongresowi Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii. 

12 ALE wychowawca! 
Zobacz, jak wyglądał pierwszy zjazd Akademii Liderów Edukacji.

16
Rok w Ampleforth, a co dalej?
Wyjazd na roczną naukę za granicę to ogromna szansa na rozwój i spełnienie marzeń  
wielu stypendystów. 10 miesięcy jednak szybko mija i przychodzi czas na powrót.

18
Multikulti po szwedzku
2 tysiące kilometrów od domu, szwedzka młodzież, migracja uchodźców, realizacja swoich pasji  
i rozwój osobisty. Tak w ogromnym skrócie można opisać wyjazd Joanny Zalewskiej na EVS do Szwecji.

20
Jak zmotywować siebie do działań?
Jeśli trudno jest Ci zabrać się za zaplanowane zadania, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.  
Poznaj osiem sprawdzonych kroków, które przybliżą Cię do osiągnięcia postawionych celów.

23 Dzień Działań Społecznych TDJ
Gala podsumowująca projekty zrealizowane przez pracowników TDJ i spółek dla lokalnej społeczności.

22
Twoja rodzina może być w niebezpieczeństwie
Nauczyciele i pedagodzy biją na alarm: nasze rodziny, a zwłaszcza dzieci są w niebezpieczeństwie.
Wszystkich nas wchłania internet!.

23 Moja przygoda w Stanach
Magdalena Woźniak zdradza jak wygląda nauka w USA
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 Trzy terminy wyjazdów, trzy tematy przewodnie i trzy grupy wiekowe. 
Trójka to nasza szczęśliwa liczba, która określa także tegoroczną edycję Wakacji z Pasją. 

wakacje z pasją

Szykujcie się

Wykazujesz się dużą kreatywnością, uwielbiasz ma-

rzyć, stajesz w obronie słabszych, a po ukąszeniu przez 

pająka sprawdzasz czy masz nowe supermoce? A może 

wręcz przeciwnie, twardo stąpasz po ziemi, analizu-

jesz strukturę każdego przedmiotu, a Twój pokój to ist-

ne laboratorium?

Wyobraźnia i nauka to dwóch odwiecznych rywalów, 

którzy w tym roku na arenie lasów, ostańców i jaskiń 

zmierzą się w pojedynku wszechczasów. Możesz być 

tego świadkiem, biorąc udział w pierwszym z naszych 

obozów. Czekają Cię na nim niecodzienne eksperymen-

ty, samodzielnie zmierzysz się z menzurką, próbówką 

czy pipetą, a jako geniuszowi i jako bohaterowi na pew-

no przyda Ci się też wiedza dotycząca anatomii. Swoje 

pasje będziesz odkrywać i rozwijać w towarzystwie ry-

cerzy, księżniczek i co najmniej jednego czarodzieja. Nie 

zabraknie również duchów straszących w zamku. A to 

nie wszystko! Podczas leśnych gier L.A.R.P. wcielisz się 

w dzielnego zwiadowcę.

Pobudzanie odwagi, mierzenie swoich sił i pokonywa-

nie słabości – tych elementów na pewno nie zabrak-

nie podczas drugiego obozu. Na survival zapraszamy 

wszystkich, którzy lubią wyzwania, nie straszne jest 

im błoto, przedzieranie się przez chaszcze i dzielnie 

znoszą niewygody. Jeśli na dodatek nie przeraża Cię 

mrok lasu nocą, to zdecydowanie w formularzu re-

krutacyjnym zaznacz datę 05-11.08. 

Na zajęciach terenowych nauczysz się, jak radzić 

sobie w różnych ekstremalnych sytuacjach, dowiesz 

się jak zbudować bezpieczne schronienie, jak ukryć 

się w lesie, czy rozpalić ognisko bez użycia zapalnicz-

ki. Po powrocie do domu będziesz wiedzieć także jak 

się obronić oraz jak udzielić pierwszej pomocy.

Rzucamy Ci wyzwanie – podejmiesz je?

temat: scieNce&FicTioN
termin: 29.07–04.08
miejsce: ośrodek orle Gniazdo w Hucisku

temat: suRvivAl
termin: 05–11.08
miejsce: ośrodek orle Gniazdo w Hucisku
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Szykujcie się na wakacje!

Art&Active – to niecodzienne połączenie, które stwo-

rzyliśmy dla wszystkich, w których drzemie dusza ar-

tysty, próbują wyrażać siebie, a przy tym są aktyw-

ni i ciekawi świata. Jeśli szukasz swojej drogi i chcesz 

spróbować tworzenia niepowtarzalnych dzieł, to ma-

lownicze plenery Jury Krakowsko-Częstochowskiej 

skutecznie pobudzą Twój talent.

Jednak zanim podejmiesz decyzję, musisz koniecz-

nie zerwać z wyobrażeniem obozu artystyczne-

go, którego uczestnicy dzień w dzień wybierają się 

ze sztalugą na tę samą łąkę i od świtu do nocy mie-

szają farby i machają pędzlami. Podczas art&acti-

ve zakosztujesz różnych form wyrazu artystyczne-

go – od teatru, poprzez taniec, formy plastyczne, aż 

po warsztat cyrkowy. Nocne zwiedzanie zamku i gry 

terenowe pomogą Ci spojrzeć na sztukę z zupełnie 

innej perspektywy. Będzie inspirująco, kolorowo i… 

bardzo aktywnie. 

temat: ART&AcTive
termin: 19–25.08
miejsce: ośrodek orle Gniazdo w Hucisku

Jeśli jesteś w przedziale wiekowym 10–17 lat i kochasz odkrywać nowe rzeczy, a przy tym aktywnie spędzać czas, 
koniecznie wypełnij formularz rekrutacyjny i wyjedź z Fundacją TDJ na obóz. 

Na każdym obozie będzie obowiązywał podział na grupy wiekowe (10–12, 13–15 i 16–17 lat),  
a dla każdej z nich został opracowany inny program odkrywania i rozwoju pasji.

WAŻNe iNFoRMAcJe
wkład własny rodziców w koszty obozu to 350 zł. pozostała kwota jest pokrywana ze środków 
Funduszu stypendialnego TDJ. 

chciałbyś, by więcej dzieci mogło uczestniczyć w obozach? Dzięki Tobie jest to możliwe.  
Jeśli zasilisz Fundusz, wpłacając darowiznę na konto Fundacji: 47 1020 2498 0000 8802 0373 6790  
z dopiskiem „wakacje z pasją”, wszystkie te środki przeznaczymy na obozy w kolejnych latach.

RekRuTAcJA do 31 MARcA
Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w kadrach 
i na www Fundacji TDJ, a następnie wysłać go do fundacji drogą mailową (fundacja@tdj.pl) lub 
tradycyjną (Fundacja TDJ, ul. Armii Krajowej 41, 40-698 Katowice). 

kRyTeRiA oceNy zGłoszeń
0–3 pkt 0–2 pkt – rekomendacja wychowawcy z ubiegłego roku
 3 pkt – otrzymuje kandydat, który zgłasza się po raz  pierwszy
0–5 pkt 0 pkt – brak wypełnionego zadania rekrutacyjnego, brak dołączonej pracy,  
    formularz wypisany przez rodzica
 1–5 pkt ocena ilości wkładu pracy w zadanie rekrutacyjne
0–1 pkt 0 pkt – brak rekomendacji
 1 pkt – rekomendacja osoby bliskiej w Twoich otoczeniu
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www.fundacjatdj.pL

MMawia się, że do sukcesu nie ma windy i trzeba pokonać 

schody. Można jednak sprawić, że ta wspinaczka stanie 

się przyjemniejsza, a po drodze spotkamy ludzi, którzy 

skutecznie będą motywować do osiągnięcia kolejnego 

poziomu. I tutaj stajemy przed ważnym pytaniem, którę-

dy na górę? Czy zaczniemy od szkoły z najlepszym pro-

gramem w swojej okolicy? Czy może postawimy na edu-

kację zagraniczną?

Gabriela Grobelny i Wojciech Hetnał dwa lata temu 

otrzymali stypendium Fundacji TDJ na roczną naukę 

w Ampleforth College. Po ukończonym roku postano-

wili jednak pozostać w szkole i tam podejść do egzami-

nu A-Level. 

Dlaczego Ampleforth College i A-Level?
GG: Zdecydowałam się na kolejny rok w Ampleforth Col-

lege i zdawanie A-Level zamiast polskiej matury, po-

nieważ te egzaminy dają mi wolność wyboru przedmio-

tów, jakich chcę się uczyć. W polskiej szkole średniej ni-

gdy nie miałabym możliwości nauki biznesu czy ekono-

mii. Spodobało mi się także to, że na wielu przedmiotach 

formą odpowiedzi jest esej, dzięki czemu mamy okazję 

przedstawiać swoje argumenty i sposób myślenia. A-Le-

vel ułatwi mi przyjęcie na studia w Wielkiej Brytanii, 

gdzie planuję kontynuować naukę w przyszłym roku.

WH: Stypendium College, czyli projekt Fundacji TDJ, 

w którym brałem udział, dało mi niezwykłą możliwość 

uczenia się za granicą. Kiedy udało mi się przedłużyć 

naukę w Ampleforth College, postanowiłem dokończyć 

tutaj edukację, a następnie podjąć studia w Szkocji. Tam 

zdecydowanie A-Level bardziej się liczą niż matura.

Czy istnieją podobieństwa pomiędzy A-Level a polską 
maturą?
WH: Oba egzaminy są na zakończenie szkoły średniej – 

i na tym kończy się ich podobieństwo. Zarówno zakres 

materiału, jak i forma pytań GCE (General CertifiCate of 

eduCation, zwane potoczenie A-Level) wymagają więk-

szego wkładu od ucznia, który sam wybiera przedmio-

ty, jakie będzie zdawał na poziomie rozszerzonym – bez 

?
liceum czy technikum? klasa mat-fiz czy humanistyczna? szkoła w moim mieście czy sąsiednim?  

Jeśli zatrzymaliście się na poziomie tych pytań, to znak, że czas poszerzyć horyzonty  
i poznać nowe możliwości edukacyjne!

jeśli zainteresował cię temat zagranicznej edukacji i chcesz poznać 
szersze możliwości dla siebie lub twojego dziecka, skontaktuj się 
z nami: fundacja@tdj.pl

Gabriela 
Grobelny 
pochoDzi z Gorlic.  
po proGrAMie sTypenDiuM 
colleGe oTrzyMAłA KoleJne 
sTypenDiuM, TyM rAzeM ze 
sTrony sAMeGo AMpleForTh 
colleGe, KTóre pozwoliło 
JeJ nA KonTynuowAnie 
nAuKi w AnGlii. JeJ TATA 
prAcuJe w FAMur s.A. 
sysTeMy ŚciAnowe GliniK 
oDDziAł w GorlicAch.

Wojciech 
Hetnał 
pochoDzi z bielsKA- 
-biAłeJ. obecnie uczy się 
w AMpleForTh colleGe, 
GDzie oTrzyMAł propozycJę 
zosTAniA MoniToreM 
(preFeKTeM) swoJeGo DoMu. 
TATA woJTKA prAcowAł 
w TDJ sA.

A-Level czy matura?

konieczności zdawania już poziomu podstawowego. Eg-

zaminy zdawane są w formie pisemnej, a ustne tylko 

w przypadku dodatkowego języka. Występują natomiast 

egzaminy praktyczne, np. w przypadku fizyki uczniowie 

są proszeni o przeprowadzenie eksperymentu.

GG: W Polsce istnieje obowiązek szkoły do 18 roku ży-

cia, a w Anglii do 16, przez co egzamin jest całkowicie 

dobrowolny, a uczeń może zdawać takie przedmioty, ja-

kie chce. Podczas aplikacji na studia zawsze są wyma-

gane trzy. Są jednak uczniowie, którzy rozwijają swo-

ją wiedzę w różnych kierunkach i przedmiotów zdają aż 

pięć! Oprócz matematyki, chemii czy historii, możemy 

się uczyć m.in. polityki, ekonomii, biznesu, a także zdo-

bywać wiedzę o teatrze. 

Jak wygląda Wasza nauka?
GG: W moim przypadku grupy w klasach są dosyć małe – 

obejmują około 12 osób, dzięki czemu mamy dużo lepszy 

kontakt z nauczycielem. Jeśli jakiś temat na lekcji był 

niezrozumiały lub potrzebujemy pomocy, zawsze może-

my wysłać maila do nauczyciela czy też spotkać się oso-

biście i wszystko wyjaśnić.

Co należy zrobić, aby podejść do A-Level?
GG: A-Level można zdawać w brytyjskich szkołach, 

gdzie trzeba uczęszczać przez 2 lata do Sixth Form, któ-

re jest odpowiednikiem polskiego liceum. Egzaminy są 

zdawane pod koniec drugiego roku, a wyniki otrzymy-

wane są w sierpniu. Niektórzy uczniowie decydują się na 

zdawanie matury międzynarodowej (IB), jednak jest ona 

mniej powszechna. Możliwość zdawania IB występuje 

także w Polsce w niektórych liceach. W takim przypad-

ku drugi i trzeci rok nauki jest poświęcany przygotowa-

niu do egzaminu, oczywiście w języku angielskim.

WH: A-Level i IB to zupełnie dwie inne rzeczy. Obie wy-

magają programu dwuletniego. Wystarczy złożyć papie-

ry do szkoły, która ma odpowiedni program.



8 indywidualny program rozwoju

IPR
– półmetek  
za nami!

 iPR, czyli indywidualny Program Rozwoju to 
projekt dla uczniów i studentów skoncentrowany na 
indywidualnym wsparciu dostosowanym do potrzeb 
młodzieży. Jest to szczególna pomoc w zakresie edukacji 
i rozwoju osobistego nakierowana na osiąganie założonych 
celów. nie byłoby to jednak możliwe bez zaangażowania 
tutorów. zobaczcie jak projekt wygląda w praktyce.

TuToR 
Kiedyś był to prywatny nauczyciel lub korepetytor, dzisiaj 
słowo to nabiera nowego znaczenia. Osoba określana 
tym mianem wciela się w rolę przewodnika, który wspiera 
ścieżkę rozwoju podopiecznego poprzez bezpośredni kontakt 
i zadawanie pytań w odpowiedni sposób, a także poprzez 
podpowiedzi, dzielenie się własnym doświadczeniem 
i prezentowanie szeregu możliwości. tutorzy IpR działają 
zgodnie z wartościami wyznawanymi przez fundację tdj.

REKRUTACJA 
Kandydaci to osoby, które chcą się rozwijać na różnych płaszczyznach poza tym, co oferuje szkoła; to m.in. osoby będące 
w trakcie dokonywania ważnych decyzji życiowych, potrzebujące wsparcia na konkretnym etapie rozwoju lub takie, które 
nie mają jeszcze zdefiniowanych swoich celów i potrzebują wsparcia w odkrywaniu siebie.

WARSZTATY InAUgUR ACYJnE
wyjazd dla wszystkich uczestników; doprecyzowanie indywidualnego programu rozwoju wraz z tutorami*, określenie 
celu, kamieni milowych i sposobu ich realizacji.

PR ACA Z TUTOREM 
regularny kontakt z przewodnikiem, którego zadaniem jest motywowanie do pracy, pokazywanie różnych ścieżek dojścia 
do celu, pobudzanie potencjału uczestników; kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy i poprzez wideokonferencje.

PR ACA IndY WIdUAlnA 
systematyczna realizacja zadań i osiąganie kolejnych kamieni milowych, które prezentowane są tutorom.

WSPARCIE dOdATKOWE  
uczestnicy mają możliwość skorzystania z dodatkowych kursów, warsztatów, szkoleń, korepetycji, wizyt studyjnych 
w firmach, instytucjach lub innych organizacjach –  w zależności od ustalonego programu.

WARSZTATY POdSUMOWUJąCE
To podsumowanie 10 miesięcy pracy, prezentacja realizacji programu i swoich refleksji oraz określenie dalszych kroków.

GRant marzec 2018
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I PIPR to dla mnie pomoc i wsparcie w realizacji marzeń. Gdybym mia-

ła opowiedzieć o nim mojej koleżance, powiedziałabym, że jest to 

projekt, który najpierw pomaga nam 

odnaleźć swoje cele i priorytety, a póź-

niej ułatwia ich realizację. Dzięki roz-

mowom z tutorem przełamałam swo-

ją nieśmiałość i wzrosła moja pewność 

siebie. Odnalazłam swój cel i wiem, jak 

go osiągnąć. Myślę, że warto wziąć 

udział w takim programie, ponieważ 

daje on nam możliwość rozwoju, moty-

wuje do działania i spełniania marzeń.

Program dał mi możliwość kontaktu z osobą, z którą mogę porozma-

wiać jak z bliską osobą. Moja tutorka zadaje mi bardzo dużo pytań, 

ale też odpowiada na moje wszystkie py-

tania. Praca nad mocnymi i słabymi stro-

nami sprowadza się do motywowania oraz 

do ćwiczeń, i to mi wystarcza. Dotychczas 

stałem się pewniejszy siebie i patrzę na 

wszystko w trochę inny sposób, bardziej 

doceniam to, co już mam. Zaplanowaliśmy 

jeszcze pracę nad wystąpieniami publicz-

nymi i być może znajdzie się jeszcze coś 

nad czym chciałbym popracować.

D o m i n i k a  D r o ż d ż 
pochodzi z binarowej i chodzi do 1 klasy lo o profilu 
matematycznym. jej pasjami jest rysowanie i czytanie 
książek. od 2017 roku pracuje wraz z tutorem w ramach 
indywidualnego programu rozwoju.

J a k u b  T a r n a w s k i 
pochodzi z piotrkowa trybunalskiego, a wolne chwile lubi 
spędzać aktywnie i w gronie znajomych. jego przygoda z fundacją 
tdj rozpoczęła się w 2017 roku od wyjazdu wakacyjnego na english 
camp. obecnie uczestniczy w indywidualnym programie rozwoju. 

  dlA koGo JesT TeN PRoGRAM?

ipr jest skierowany do młodych osób pozytywnie 
nastawionych na samorozwój, dla których szkolna 
oferta jest niewystarczająca. zapraszamy osoby 
aktywnie poszukujące własnej ścieżki lub sposobu 
na realizację swojego celu. 

www.fundacjatdj.pL
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 integracja, wymiana doświadczeń, kształtowanie przyszłych liderów i promocja polskiej kultury 
za granicą – to cele, które przyświecają Kongresowi polskich stowarzyszeń studenckich w wielkiej brytanii. 
podczas Xi edycji wydarzenia nie zabrakło również naszych reprezentantów!

TDJ i Fundacja 
w Wielkiej Brytanii

KKongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej 

Brytanii to coroczna konferencja, którą w 2008 roku za-

inicjował Uniwersytet Oksfordzki. Od momentu powstania 

impreza gościła na najbardziej prestiżowych uniwersyte-

tach, jak Oxford, Warwick, Edynburg czy Cambridge, a do-

tychczas odwiedziło ją ponad 2000 delegatów. 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji były zmiany 

w otaczającym świecie oraz wynikające z nich szanse i za-

grożenia. Zagadnienie to było omawiane w ramach czte-

rech paneli, dotykających obszary takie jak kultura, biznes, 

polityka oraz gospodarka. W gronie mówców znaleźli się 

m.in. Jacek Rostowski (polski i brytyjski ekonomista), Ma-
rek Wejtko (Naczelnik Wydziału Azji i Pacyfiku w Depar-

tamencie Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie 

Rozwoju) Edwin Bendyk (polski dziennikarz i publicysta), 

Jan Klata (reżyser teatralny).

Pośród tego znamienitego grona znaleźli się także nasi 

reprezentanci: Michał Nowak (dyrektor zarządzający 

w TDJ S.A.) i Oliwia Kwiatkowska (prezes Fundacji TDJ), 

którzy wspólnie przeprowadzili warsztaty dotyczące bu-

dowania strategii firmy. W ramach zajęć praktycznych 

studenci podjęli się wyzwania i w grupach wypracowywali 

strategię dla Fundacji TDJ. 

Studenci odwiedzający Kongres mieli okazję poznać TDJ 

nie tylko podczas warsztatów i wieczornego balu. Na za-

proszenie Fundacji TDJ w wydarzeniu wzięła udział rów-

nież Joanna Krodkiewska – absolwentka I edycji Stypen-

dium College, która obecnie studiuje na Imperial College 

w Londynie. Dzięki temu najzdolniejsza młodzież ucząca 

się w Wielkiej Brytanii mogła poznać firmę z perspektywy 

swojej rówieśniczki. 
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na zdjęciu obok: (od lewej) bartłomiej pawlak, 

dr yu jie, jacek rostowski podczas panelu  

na temat ekonomii. 

poniżej: warsztaty poświęcone budowaniu  

strategii organizacji.

na dole: congress of polish student societies  

in the uk - panel poświęcony ekonomii. 

na poprzedniej stronie: 11 congress of polish 

student societies in the uk - debata

[fot. karolina pawłowska]
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 Jak dobrze i bez przemocy komunikować się z dziećmi i młodzieżą? W jaki sposób usłyszeć to, co chcą 
nam przekazać? A jak skutecznie rozwiązywać konflikty? Trzy dni intensywnych warsztatów dla wychowawców 
za nami! zobacz, jak wyglądał pierwszy zjazd Akademii liderów edukacji.

AlE wychowawca!

AAkademia Liderów Edukacji to nowy pro-

jekt warsztatowy Fundacji TDJ skierowany 

do wszystkich pracujących i kształcących się 

w kierunku pracy z dziećmi i młodzieżą. Pierw-

sza edycja została dedykowana wychowawcom, 

którzy w ramach dwóch weekendów mogą zdo-

być przydatne narzędzia oraz wiedzę. Wykła-

dy oraz ćwiczenia prowadzą profesjonalni tre-

nerzy z Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego 

Meritum i Uniwersytetu SWPS Katowice.

Kim jest dobry wychowawca?
Na to pytanie starało się odpowiedzieć niemal 

30 wychowawców podczas pierwszego zjazdu, 

a punktem wyjściowym stały się emocje. Jak 

się okazuje, kluczem do pracy z drugim czło-

wiekiem jest zagłębienie się w siebie, poznanie 

i co najważniejsze – nazwanie własnych emo-

cji. Taki zabieg w towarzystwie wzajemnego 

szacunku pozwoli w dalszej kolejności zro-

zumieć, co przeżywa nasze dziecko, mąż czy 

mama, a co najważniejsze skutecznie się z nimi 

komunikować i odpowiadać na potrzeby.  

– Dobrym wychowawcą będziemy wtedy, 

kiedy będziemy po prostu starali się być co-

raz lepszymi ludźmi, wrażliwymi na potrzeby 

drugiego człowieka, ale i świadomymi swoich 

własnych – powiedziała Magdalena Hetnał po 

zakończeniu warsztatów ALE: wychowawca.

A co z konfliktami? Najważniejszym wnio-

skiem w tym zakresie było stwierdzenie,  

że konflikty biorą się z niezaspokojonych po-

trzeb i dopiero wtedy, kiedy uda nam się na-

wzajem je zaspokoić, tworzymy dobrą prze-

strzeń porozumienia, gdzie każdy czuje się do-

brze i bezpiecznie.

12 akademia liderów edukacji 
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Polecane lektury 
T. Gordon: wychowanie bez porażek

T. Gordon: wychowanie bez porażek w praktyce
M.b. rosenberg: porozumienie bez przemocy: Język serca

M.b. rosenberg: rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie bez przemocy
J. Mol: Żyrafa i szakal w nas

cechy dobrych relacji 
między podopieczNym 
a wychowawcą 

• oTwArToŚć i przeJrzysToŚć, 
pozwalające na ryzyko 
bezpośredniości i uczciwości
we wzajemnych kontaktach;
• wzAJeMnA TrosKA, kiedy każdy 
wie, że jest ceniony i dostrzegany 
przez drugą stronę;
• wzAJeMnA zAleŻnoŚć, będąca 
przeciwieństwem zależności 
jednostronnej;
• poszAnowAnie oDrębnoŚci, 
pozwalające obu stronom na rozwój 
swych twórczych zamierzeń
i indywidualności;
• wzAJeMne uwzGlęDniAnie 
poTrzeb, tak by nic nie działo się 
kosztem którejś ze stron.
źródło: Materiały szkoleniowe opracowane przez bernadetę 
Grobelny na postawie T. Gordon: „wychowanie bez porażek” 
oraz „wychowanie bez porażek w praktyce”

dObRy  w ychOwaw c a 
w ed łuG  uczestnIKów a Le

słuchającyczujny
z pasją

wiarygodny
motywujący

wspierający
ciepły

doceniającyprzewodnik
konsekwentny 

potrafi budować autorytet

wie, kiedy 
przewodzić 

i kiedy dawać 
przestrzeń

traktuje innych 
z szacunkiem

troszczy się o swoich 
wychowanków

otwartykreatywny
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B e r n a d e t a  G r o b e l n y 
z c en t rum szko le ń i roz woj u oso bist ego 
m erit um to t ren er i su perwizo r z 25-le t nim 
d o ś wia d c zenie m w prowa dzeniu szko le ń 
i wa rsz tatów roz wojow yc h.

J a r o s ł a w  T a r n o w s k i  
t er a peu ta t sr, c ert y fikowa n y t ren er 
umiej ę t n o ś ci p syc h osp o ł ec zn yc h,  
k tó ry pr zepr acowa ł p o n a d 1500  
go dzin z różn ymi g ru pa mi.

tReneRz y:
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POZNAJ OPINIE
UCZESTNIKÓW:

Była to dla mnie niezwykła okazja by 

wzbogacić swój warsztat pracy o nowe 

techniki, które mogłam przećwiczyć po wie-

lokroć. To bardzo cenne doświadczenie, bo 

teoria, którą poznawaliśmy od razu była 

konfrontowana z praktyką.

Wartością dodaną była możliwość pozna-

nia cudownych ludzi, którzy z pasją wyko-

nują swój zawód. Jest to niezwykle inspiru-

jące i budujące, że jest nas tak wielu. Stwa-

rza  to bowiem możliwość by nie tylko czer-

pać ze swoich doświadczeń, ale też wes-

przeć się na tej wymagającej drodze bycia 

wychowawcą.

Spędzony czas pomógł zweryfikować posiadaną już wiedzę, 

odświeżyć i przypomnieć wiele istotnych kwestii związanych 

z komunikacją i wychowaniem! Spotkania z wspaniałymi tre-

nerami dały możliwość zatrzymania się i refleksji!

ANNA FICOń

EWELINA DArUL

14 akademia liderów edukacji 
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Będąc jednym z uczestników warsztatów ALE: wycho-

wawca, czuję że czas spędzony wśród tak wyjątkowych 

i inspirujących LUDZI, pozwolił otworzyć mi się na zdoby-

wanie nowej wiedzy z zakresu komunikacji. Zrozumiałam, 

jak ważna jest forma przekazu między ludźmi i jak sku-

tecznie przekazywać komunikaty. Od czasu zakończenia 

pierwszych owocnych warsztatów staram się obserwować 

oraz wdrażać nową wiedzę podczas codziennego życia. 

Warsztaty były dobrym przykładem, że nie zawsze 

przywiązujemy uwagę na komunikację w codziennych 

rozmowach, co często prowadzi do nieporozumień. Z po-

zoru oczywista wartość rozmowy nabrała dla mnie miano 

nowego sposobu stanowczości oraz porozumienia.

Jestem zachwycona ALE! Cudowne było dla mnie poznanie 

tylu fantastycznych ludzi, którym zależy na tym by być dla 

dzieciaków i przy tym być jak najlepiej się tylko da!

Wybrane miejsce tylko sprzyjało przyswajaniu wiedzy, któ-

rą już od dziś starałam się wprowadzać w życie i która, mam 

nadzieję, pomoże mi być coraz lepszą i lepszą :)

WErONIKA STAChUrSKA

NATALIA SIKOrA

15
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 Wyjazd na roczną naukę za granicę to ogromna szansa na rozwój 
i spełnienie marzeń wielu stypendystów. 10 miesięcy jednak szybko mija 
i przychodzi czas na powrót. Jak poradzić sobie ze starym środowiskiem? 
Jak na nowo zawiązać więzi z dawnymi przyjaciółmi i odnaleźć się 
w pozostawionej rzeczywistości?

Rok w Ampleforth, 
a co dalej? 

MMniej więcej rok temu rozpoczynałam dru-

gi semestr w Ampleforth College w Anglii. Po-

czątki w nowym środowisku były dosyć cięż-

kie. Nie tylko język, ale także nieznany system 

edukacji i inna kultura wśród ludzi, z którymi 

przebywałam utrudniały mi zaadoptowanie 

się. Jednak z czasem stres ustąpił podekscyto-

waniu, a college stał się moim ulubionym miej-

scem. Kiedy wracałam do domu na ko-

lejne przerwy, z niecierpliwością odli-

czałam dni do powrotu na zajęcia. Był to 

rok nowych możliwości, a także czas kie-

dy zrobiłam duży krok do przodu w kon-

tekście ukształtowania się jako osoba, 

którą chciałabym być. 

Był to rok nowych 
możliwości, a także 
czas kiedy zrobiłam 
duży krok do przodu 
w kontekście 
ukształtowania się 
jako osoba, którą 
chciałabym być

Mimo moich bezustannych prób zatrzymania 

czasu, czułam jak dzień za dniem prześlizguje 

mi się między palcami. Niestety nieunikniony 

koniec przyszedł dosyć szybko, a ja musiałam 

zmierzyć się z szarą rzeczywistością, do której 

tak bardzo nie chciałam wracać. 

Słowo „powrót” może być zdefiniowane 

w przeróżny sposób w zależności od osobistych 

preferencji. Większość określiłaby to pojęcie 

jako ponowne znalezienie się w konkretnej sy-

tuacji/miejscu. Dla mnie powrót był jak znale-

zienie się na nowo w pozbawionej kolorów ruty-

nie. Pomimo tego, że wróciłam do domu czułam 

się bardziej zagubiona niż zwykle. Ciężko było 

odnaleźć się na nowo między ludźmi, z którymi 

kiedyś spędzałam całe dni, rozważając fakt, że 

wiele rzeczy uległo zmianie przez minione dzie-

sięć miesięcy. 

Rok za granicą pomógł mi usamodzielnić się 

nie tylko w kontekście przebywania z dala od 

domu, ale też podejmowania decyzji popartych 

moimi poglądami. Nauczyłam się argumento-

wać własne przekonania, a dzięki możliwości 

poznania nowych, jednoczenie bardzo różnych 

kultur, byłam bardziej otwarta na świat i jego 

niespodzianki. Ze względu na to, poczucie ob-

cości i niepewności potęgowało w momentach, 

kiedy powinno być niwelowane przez moich 

przyjaciół i znajomych. 
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Z czasem kolejne wyzwanie stanęło na mojej drodze, 

a mianowicie – nowa szkoła. Byłam równocześnie zestre-

sowana i podekscytowana. Decyzja o rozpoczęciu szkoły 

z programem matury międzynarodowej była spowodowa-

na chęcią kontynuowania nauki w języku angielskim, ale 

również aspiracjami do spróbowania czegoś nowego. Dla-

tego kilka miesięcy temu, a konkretnie pierwszego wrze-

śnia, stanęłam przed drzwiami, które prowadziły do nie-

znanego. 

Dużo czasu zajęło mi zorganizowanie swo-

ich nowych obowiązków i nabranie potrzebnych 

przyzwyczajeń. Mimo wszystko zaaklimaty-

zowałam się dosyć szybko, szczególnie poprzez 

angażowanie się w kolejne zajęcia pozaszkolne 

i akcje charytatywne. Wzięłam udział w jar-

markach świątecznych na rzecz hospicjum Cor-

dis w Katowicach. Udało mi się zostać wolonta-

riuszem WOŚP, dzięki czemu miałam okazję brać 

udział w tegorocznym finale. Ponadto, usiłowa-

łam stawiać się w jak największej ilości niekom-

fortowych sytuacji, aby ciągle rozwijać się nie 

tylko pod względem intelektualnym, ale także 

osobowości. 

Stąd mój udział w wydarzeniu katMUN (Ka-
towice Model United Nations), zorganizowanym w cało-

ści przez katowicką młodzież. Jest to coroczny event, któ-

ry odzwierciedla konferencje Organizacji Narodów Zjed-

noczonych. Jedyną różnicą jest fakt, iż delegatami po-

szczególnych krajów jest młodzież. Moim zadaniem było 

reprezentowanie Danii w komitecie Światowej Organiza-

cji Zdrowia, gdzie obradowaliśmy nad problemem zanie-

czyszczenia powietrza i jego negatywnych skutków na 

zdrowiu populacji. Było to dla mnie niezwykłe wyzwanie 

nie tylko ze względu na powagę całego spotkania, ale też 

poziom wiedzy jaki reprezentowali delegaci. 

W międzyczasie Indywidualny Program Rozwoju, w któ-

ry zostałam zaangażowana dzięki Fundacji TDJ, pomagał 

mi układać kolejne cele i dawał możliwość refleksji na te-

mat tego, co wokół mnie. 

Za sprawą kolejnej zmiany środo-

wiska, jaką był start w nowej szkole, 

otworzyło się przede mną wiele opcji, 

a perspektywy i ambicje zdecydowa-

nie się poszerzyły. Możliwości rozwo-

ju bezustannie pchają mnie do przodu 

i jednocześnie kształtują jako lepszą 

osobę. Mimo tego, że powrót z Wiel-

kiej Brytanii wydawał się dla mnie koń-

cem świata, okazało się, że był to do-

piero początek czegoś jeszcze lepszego. 

Podejmowanie decyzji nie zawsze przy-

chodzi mi, młodej osobie, łatwo, ale mi-

niony czas pokazał, że warto próbować 

nieznanego i ryzykować. 

Teraz nie żałuję powrotu do domu. Na-

wet więcej, gdyby dane mi było cofnąć 

się w czasie i móc podjąć decyzje dotyczącą mojego dalsze-

go pobytu w Ampleforth, bez wahania powiedziałabym, że 

rok był wystarczający. Dostałam dziesięć miesięcy, z któ-

rych starłam się korzystać w najlepszy sposób, pochłania-

jąc wiedzę i doświadczenie, jednak teraz wiem, że wszystko 

ma swój określony czas, a przebywając za długo w jed-

nym miejscu sama ograniczyłabym sobie możliwości dal-

szego rozwoju, który na dzień dzisiejszy jest dla mnie naj-

ważniejszy. 

Ewa 
Kotowska 
MieszKA w ŻArKAch. 
DzięKi FunDAcJi TDJ 
przez roK uczyłA 
się w AMpleForTh 
colleGe, A obecnie 
uczęszczA Do 
KATowicKieJ szKoły 
w proGrAMie 
z MATurą 
MięDzynAroDową. 
AnGAŻuJe się w AKcJe 
chAryTATywne, JesT 
wolonTAriuszKą 
woŚp, brAłA TAKŻe 
uDziAł w DebAcie 
KonFerencJi 
KATMun. JeJ TATA 
prAcuJe w spółce 
FAMur s.A. 

Nauczyłam się 
argumentować 
własne 
przekonania, 
a dzięki 
możliwości 
poznania nowych, 
jednoczenie 
bardzo różnych 
kultur, byłam 
bardziej otwarta 
na świat i jego 
niespodzianki
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Multikulti 
po szwedzku 

ZZ pomysłem wyjazdu na Wolontariat Europejski nosiłam 

się od bardzo dawna, czekając tylko na odpowiedni mo-

ment, aby móc ten pomysł zrealizować. Z doświadczenia 

wyniesionego ze studiów i działania w organizacjach stu-

denckich wiedziałam, że wolontariat to jedna z najlepszych 

okazji do poznania ludzi o zupełnie różnych punktach wi-

dzenia, pochodzących z zupełnie różnych środowisk. Daje 

również szansę nauczenia się rzeczy, których nie było na 

studiach. 

Wolontariat Europejski sam w sobie ma wymiar mię-

dzynarodowy co oznacza, że do listy wymienionej powy-

żej możemy dorzucić wymianę międzykulturową czy też 

doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku. 

Jak wybrać projekt
Ukończyłam filologię rosyjską i socjologię, dlatego szu-

kając odpowiedniego projektu wiedziałam, że chcę reali-

zować go w organizacji, która skupia się na pracy z ludź-

mi. Dodatkowym kryterium wyboru stała się kwestia mi-

gracji, ponieważ interesowałam się nią już od dłuższego 

 2 tysiące kilometrów od domu, szwedzka młodzież, migracja uchodźców, realizacja swoich pasji 
i rozwój osobisty. Tak w ogromnym skrócie można opisać wyjazd Joanny zalewskiej na evs do szwecji.

Wolontariat to jedna z najlepszych okazji 
do poznania ludzi o zupełnie różnych 
punktach widzenia, pochodzących 
z zupełnie różnych środowisk 

czasu. Wkrótce trafiłam na ofertę projektu organizowane-

go w szwedzkim mieście Östersund, projekt miał trwać 9 

miesięcy i dotyczył pracy z uchodźcami, ludźmi nowo przy-

byłymi do Szwecji. Postanowiłam aplikować i po rozmowie 

kwalifikacyjnej oraz niedługim czasie oczekiwania dosta-

łam odpowiedź o zakwalifikowaniu się na projekt. W taki 

sposób znalazłam się w  60-tysięcznym mieście położo-

nym w środkowej Szwecji, gdzie od prawie 4 miesięcy re-

alizuję projekt skupiający się na integracji oraz włączeniu 

w społeczeństwo grup narażonych na wykluczenie. 

Organizacje, z którymi współpracuję
Projekt realizowany jest we współpracy dwóch podmio-

tów sektora publicznego, tj. organizacji naviGatorCentrum, 

zajmującej się pracą z młodzieżą oraz organizacji inteGra-

tionsserviCe, zajmującej się pracą z ludźmi nowo przybyły-

mi do Szwecji. Jestem przyjęta bezpośrednio w organiza-

cji Integrationsservice, natomiast na co dzień współpra-

cuję z dwójką pozostałych wolontariuszy pochodzących 

z Chorwacji i Francji, którzy zajmują się młodzieżą w ra-

mach organizacji Navigatorcentrum. Działania, które re-

alizujemy wspólnie mają na celu integrację obu grup spo-

łecznych, czyli młodzieży oraz uchodźców.

Jak integrujemy środowiska
Cyklicznie organizujemy tzw. international Café, wyda-

rzenia podczas których dzielimy się ze sobą doświadcze-

niami z życia w naszych krajach, kulturach. W najbliż-

szym czasie odbędzie się również organizowana przez nas 

Żywa BiBlioteka, projekt polegający na możliwości wypoży-

czenia tzw. „żywych książek“, czyli osób z grup postrzega-

nych stereotypowo, w celu rozmowy z nimi. Prócz wyda-

rzeń organizowanych wspólnie z pozostałymi wolontariu-

szami, realizuję również swoje własne projekty i zadania, 

takie jak animacja czasu wolnego, zapoznanie nowo przy-

byłych z możliwościami spędzania czasu wolnego w mie-

ście czy organizacja wieczorów filmowych.

Do zakończenia mojego projektu pozostało jeszcze wiele 

czasu, jednak już teraz jestem w stanie ocenić, że moja de-

cyzja o wyjeździe na Wolontariat Europejski była absolut-

nie trafiona. Wykonuję pracę, której nie miałabym możli-

wości wykonywać w Polsce i działam z ludźmi, których nie 

Joanna 
Zalewska

25-leTniA MieszKAnKA 
olszTynKA – MAłeJ 

MieJscowoŚci 
nieopoDAl olszTynA. 

AbsolwenTKA 
FiloloGii rosyJsKieJ 

i socJoloGii. JeJ pAsJą 
JesT przeMieszczAnie 

się, poznAwAnie 
nowych MieJsc, 

luDzi i sposobów nA 
Życie. DzięKi FunDAcJi 

TDJ wyJechAłA 
nA wolonTAriAT 

europeJsKi Do 
szwecJi. 

evs - wolontariat europejski
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miałabym możliwości w Polsce spotkać. Poznaję. jak działa 

cały system integracyjny w Szwecji i jak postrzegana jest 

tu, tak rozpalająca wszystkich w Polsce, kwestia migracji. 

EVS to świetne narzędzie samorozwoju!
Przez zaledwie parę miesięcy mojego pobytu spotkałam 

dziesiątki ludzi pochodzących z przeróżnych kultur, zdo-

byłam doświadczenie w nowych dziedzinach, nauczyłam 

się rozwiązywać problemy, których nigdy wcześniej nie 

doświadczyłam (jeden z nich to jak przetrwać przy tem-

peraturze -20°C). Poznałam i dalej poznaję sposób życia 

w Szwecji. Na dodatek doskonalę znajomość języków ob-

cych i realizuję działania, które naprawdę mnie rozwijają. 

Moje dotychczasowe doświadczenie związane z Wolonta-

riatem Europejskim jest więcej niż pozytywne, dlatego po-

lecam wszystkim tę formę rozwoju.

Doskonalę znajomość 
języków obcych 
i realizuję działania, 
które naprawdę 
mnie rozwijają.

evs czyli wolontariat europejski daje możliwość pracy wolontariackiej 
osobom w wieku 18–30 lat w jednym z Krajów programu i sąsiedzkich 

Krajów partnerskich w okresie od 2 do 12 miesięcy. Fundacja TDJ pozyskała 
akredytację organizacji wysyłającej i przyjmującej na eVs. 

Jak można dołączyć? 
najpierw w wyszukiwarce na www.europa.eu znajdź interesujący cię 
projekt i organizację goszczącą w wybranym kraju. następnie skontaktuj 
się z nią, najlepiej wysyłając swoje cV i aplikację. Jeśli masz pytanie, 
skontaktuj się z nami: fundacja@tdj.pl 
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Jak zmotywować 
siebie 
do działań?

W myślach już zdecydowałeś, co chcesz osią-

gnąć w nadchodzącym miesiącu, kwartale lub 

roku. Może nawet zapisałeś to w zeszycie lub 

na liście powieszonej na ścianie. 

Minął tydzień, drugi, a Ty nie robisz nic, by 

osiągnąć swój cel. Dlaczego? Zastanów się, czy 

w tym przypadku to są Twoje cele, czy narzuco-

ne przez kogoś ze środowiska lub mediów? Czy 

dadzą Ci pożądane zadowolenia? Sprawdź to, 

odpowiadając na kilka pytań:

•	 Jak się poczuję, jeśli mój cel zostanie speł-
niony? Jakie emocje i myśli będę mieć?

•	 Z czego mogę zrezygnować, aby osiągnąć 
cel?

•	 Co mi da osiągnięcie celu?
•	 Jakie będę mieć plusy, kiedy osiągnę cel?
Te pytania pomogą Ci zagłębić się w siebie 

i swoją motywację, a następnie zidentyfiko-

wać, czy dążysz do własnego celu czy celu, któ-

ry ktoś Ci „podrzucił”. 

Mogą to być pilne zadania, przyjazd krew-

nych lub brak czasu wolnego w niektóre dni ty-

godnia. Wszystko to powinno być wzięte pod 

uwagę już podczas planowania, aby potem nie 

denerwować się, że ktoś Ci przeszkadza lub nie 

masz super siły, żeby zrobić wszystko na raz.

Ta analiza pomaga wykryć obszary problemo-

we, które zabierają większość Twojej energii 

i czasu. Zdefiniuj prawdziwe i fikcyjne zagro-

żenia, zastanów się, ile czasu naprawdę jesteś 

gotowy zainwestować, aby osiągnąć cel. Oczy-

wiście, żeby nie pogarszać jakości innych sfer 

życia, które są dla Ciebie ważne.

Dzięki takiemu planowi działania znacznie ła-

twiej jest coś osiągnąć. Nie musisz myśleć każ-

dego dnia: co mogę zrobić dzisiaj, aby osiągnąć 

mój cel. W wolnej chwili możesz podjąć działa-

nia, aby zbliżyć się do celu. Warto zapisać ta-

kie kroki, które można wykonać w ciągu 15-60 

minut. Nie jest trudno znaleźć 15 minut każde-

go dnia, prawda?

Ta miesięczna lista dalszych kroków jest prze-

wodnikiem do celu. Chwal siebie za sukces 

w realizacji kroków i próbuj zidentyfikować 

przyczyny niepowodzenia. Wszystko to da ci 

nieocenioną wiedzę o sobie, swoich potrze-

bach, motywacjach i pragnieniach.

Cel odróżnia się od marzeń tym, że ma określo-

ny termin realizacji. Termin ten można ustawić 

samodzielnie. Wyobraź sobie, ile czasu potrze-

bujesz na osiągnięcie celu. Napisz datę końco-

wą celu, aby się zmotywować i systematycznie 

realizować zaplanowane kroki. 

1 sPRAWdź, czy TWoJe cele 
są NAPRAWdę TWoJe

2 PRzeANAlizuJ zAGRoŻeNiA, 
kTóRe MoGą uNieMoŻliWić 
osiąGNięcie TWoJeGo celu

3 usTAW dATę końcoWą celu

4 PRzyGoTuJ PlAN dziAłANiA 
NA NAsTęPNy Miesiąc

Marta 
Pryriz 
wolonTAriuszKA 
FunDAcJi TDJ, 
KTórA przyJechAłA 
z uKrAiny w rAMAch 
proGrAMu eVs. JAKo 
psycholoG zAJMuJe 
się prAcą z luDźMi, 
prowADzi TreninGi 
i spoTKAniA DlA 
Dzieci i MłoDzieŻy. 

  Jeśli trudno jest ci zabrać się za zaplanowane 
zadania, to ten artykuł jest właśnie dla ciebie. 
Poznaj osiem sprawdzonych kroków, które przybliżą 
cię do osiągnięcia postawionych celów.
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Czy pamiętasz wycieczki do kina w 3D? Tech-

nika jest bardzo podobna. Najlepiej zrobić to 

w miejscu, w którym czujesz się komfortowo 

i bezpiecznie. Dla jednych jest to dom, ktoś inny 

może ćwiczyć w ulubionej kawiarni lub w domu 

rodziców.

Znajdź ciche i komfortowe miejsce, a potem za-

mknij oczy. Wyobraź sobie, że przeprowadzasz 

się w czasie do dnia, w którym osiągnąłeś cel. 

rozejrzyj się. Co widzisz i słyszysz? Jakie uczu-

cia Ci towarzyszą? Jakie emocje odczuwasz?

Kompleksowe wyobrażenie celów pomaga do-

stosować się do osiągnięcia celu tak dokładnie, 

jak to możliwe. A kiedy brakuje Ci siły - mo-

żesz bezpiecznie powrócić do obrazów celu, aby 

kontynuować drogę do jego osiągnięcia.

Znajomość motywacji pomaga przyspieszyć 

proces osiągania celów. Jeśli jesteś zmotywo-

wany przez innych, najprawdopodobniej jest 

to zewnętrzna motywacja. Kiedy jesteś w sta-

nie przekonać, zainspirować i zmotywować 

się samodzielnie, psychologowie mówią o we-

wnętrznej motywacji.

Jest także inne rozróżnienie: na motywa-

cję „od” i „do”. Pierwszy przypadek występuje 

wtedy, gdy wyobrażamy sobie moment, w któ-

rym osiągnęliśmy swój cel i to on napędza na-

sze działania. Zdarza się jednak, że jesteśmy 

motywowani przez negatywne wydarzenia 

i rzeczy. Wówczas mówimy o motywacji „od”, 

która zaczyna się od wyobrażenia, co się sta-

nie, jeśli pożądany cel nie zostanie osiągnięty.

Nie ma złego sposobu – trzeba tylko zdefinio-

wać swój typ i nim się kierować. 

Zaaranżuj przestrzeń, w której przebywasz 

przedmiotami, które będą przypominać co już 

osiągnąłeś i że kolejny jest również w Twoim 

zasięgu. Mogą to być pamiątki z wakacji, cy-

taty z książek, które uwielbiasz czy notatki od 

znajomych wywołujące pozytywne wspomnie-

nia i emocje. 

Zanim postawisz przed sobą nowe wyzwanie, 

zastanów się, czy masz dość siły, aby się z nim 

zmierzyć. Takie pozornie banalne rzeczy jak 

sen i zdrowe odżywianie pomogą fizjologicznie 

przygotować się do nowego zadania.

A co z przygotowaniem psychologicznym? Jak 

to zrobić, aby odnowić zapasy siły i pozytyw-

nych emocji? Pomyśl i napisz listę „Co mi poma-

ga zrelaksować się?" Przynajmniej 12 punktów. 

Może to być poranna kawa, medytacja lub spa-

cer. Teraz, kiedy wyraźnie widzisz, jak siebie 

wspierać, rób 2–3 rzeczy z tej listy co tydzień.

5 WyoBRAź soBie sWóJ cel 
W TRzecH WyMiARAcH

6 doWiedz się, JAki JesT 
TWóJ TyP MoTyWAcJi

7 oTocz się dRoBNyMi 
RzeczAMi, kTóRe cię 
iNsPiRuJą 

8 MieRz cel NA sWoJe 
MoŻliWości …TAkŻe 
FizyczNe



Dzień Działań Społecznych TDJ
„To, co robicie, ma znaczenie”
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Dzień Działań Społecznych to uroczysta gala podsumowująca projekty, które 
zostały zrealizowane w 2017 roku przez pracowników TDJ i należących do firmy  
spółek dla lokalnej społeczności. Pośród działań znalazło się m.in. malowanie  
katowickiego szpitala dziecięcego, zbiórka produktów na cele charytatywne,  
pomoc podopiecznym Domu Aniołów Stróżów. Zadbano także o bezpieczeństwo 
zabrzańskich przedszkolaków, a 10 pracowników przeszkolono w ramach Wy-
twórni Kompetencji, aby mogli pracować z dziećmi i młodzieżą, wspierając ich 
edukację obywatelską.

Chcesz włączyć się w działania społeczne? Napisz do nas: fundacja@tdj.pl
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IInternet codziennie dostarcza nam mnóstwo 

narzędzi, za pomocą których możemy już nie-

mal przenosić góry. I to wcale nie tylko te wir-

tualne. Z poziomu telefonu możesz uruchomić 

ekspres i po powrocie do domu napić się aro-

matycznej kawy. Przez skype'a rozmawiasz 

z przyjacielem, który wyprowadził się na dru-

gi koniec świata. A w grach online wcielasz się 

w superbohatera, zabijasz potwory i zdoby-

wasz złote puchary.

 Nauczyciele i pedagodzy biją na alarm: nasze rodziny, 
a zwłaszcza dzieci są w niebezpieczeństwie.

 Wszystkich nas wchłania internet! Jest jednak na to 
lekarstwo. Dowiedz się, jak właściwie korzystać ze świata 

wirtualnego i nie zatracić przy tym relacji z bliskimi.

UWAGA! 
Twoja rodzina 

może być 
w niebezpieczeństwie
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Internet daje mnóstwo możliwości, ale gdzie 

w tym wszystkim są relacje? Relacje oparte na 

wspólnych wartościach, pasjach, przeżyciach, 

pobudzane w trakcie spotkań nieograniczają-

cych się do ramy monitora. Świat wirtualny za-

czyna przesłaniać to, co naprawdę ważne, w tym 

szczególnie niebezpieczny jest dla każdej rodziny.

Odpowiedz sobie na pytanie, jak często zaglą-

dasz na Facebooka, sprawdzając czy ktoś przez 

ostatnie 10 minut wrzucił nowy post, a może dał 

ci lajka pod zdjęciem. Ile razy się zdarzyło, że 

twoje dziecko zbierało się w sobie, aby poroz-

mawiać o problemie, ale nie zostało ośmielone, 

bo właśnie wrzucałeś posta? To moment, w któ-

rym dziecko zaczyna poszukiwać pocieszenia na 

własną rękę, a czerpiąc wzorce z rodzica, podą-

ża w to samo miejsce – prosto w paszczę inter-

netu. To wszystko prowadzi do osamotnienia 

zarówno dzieci, jak i rodziców – jedni i drudzy 

gubią coś bardzo ważnego… siebie nawzajem!

Magdalena 
Hetnał
peDAGoG, nAuczyciel 
i leKTor JęzyKA 
włosKieGo. nA co DzieŃ 
MAMA 5 cuDownych 
Dzieci. w FunDAcJi TDJ 
DziAłA JAKo eKsperT 
oD rozwoJu Dzieci 
i MłoDzieŻy. 
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dzieci odpowiadają: z internetu korzystam…

• „…nawet 8 godzin dziennie”
• „…w każdej chwili, gdy mam czas wolny”
• „…na każdej przerwie”
• „…w weekend, gram kiedy tylko mogę”
• „Czasem sam sobie piszę zwolnienie, żeby 

zostać w domu i dokończyć rozgrywkę”
• „Kiedy się uczę zamknięta w pokoju, 80% 

czasu to FB”
• „Wolę zagrać niż wychodzić ze znajomymi”
• „Czasem gram całą noc – muszę tylko 

uważać, żeby rodzice mnie nie zauważyli”
• „Kiedy się budzę rano, od razu sprawdzam 

FB”
• „…w każdym miejscu , w godzinach 

porannych i nocnych”
• „W wakacje wolę takie miejsca gdzie jest 

wi-fi  . Kiedy go nie ma, to kicha”

a jak ty wykorzystujesz internet?

Gdyby nie było internetu 
– wywiady z dziećmi i młodzieżą

• ludzie wychodziliby na świeże powietrze 
i spacery;

• „lubię to”, „lubię Ciebie” mówilibyśmy sobie 
w oczy;

• ludzie nie byliby tacy samotni;
• poszłabym z mamą do sklepu kupić 

sukienkę i na kawę i rozmawiałybyśmy, 
a nie wszystko online;

• miałbym lepszy kontakt z bratem;
• częściej spotykałbym się z kumplami;
• chodziłbym na piłkę nożną;
• chyba czytalibyśmy więcej książek;
• rodzice mieliby dla nas więcej czasu 

– budowalibyśmy z tatą LEGO;
• chodzilibyśmy na wycieczki;
• nie wiem… chyba rozmawialibyśmy twarzą 

w twarz;
• chyba zaczęłabym chodzić na taniec, teraz 

nie mam czasu.

a co ty byś robił, gdyby twoi bliscy i ty 
korzystalibyście z internetu prawidłowo?

co mogą zrobić rodzice, 
aby dostęp do internetu nie był nadużywany

• ustalić z dzieckiem czas korzystania 
z internetu;

• zadbać o równowagę czasu online i offl ine;
• zadbać, aby dziecko rozwijało swoje 

zainteresowania;
• samemu pokazywać, że ważniejsza jest 

dla nas rozmowa z dzieckiem niż „siedzenie 
przed kompem”;

• pokazywać, że przygoda „na prawdziwo” 
jest lepsza od „przygody na niby”;

• pokazywać, co jest dobrym twórczym wyko-
rzystaniem sieci, a co bezproduktywnym;

• ustalić strony, z których dziecko może 
korzystać;

• rozmawiać o doświadczeniach swojego 
dziecka w sieci;

• przestrzegać o zagrożeniach;
• przypominać, jak należy się zachować, 

gdy wyskoczą nam niewłaściwe treści;
• zainstalować program kontroli rodzicielskiej;
• nie pozwalać, aby dziecko było same 

i zamknięte w pokoju;
• na początku przygody dziecka w sieci być 

zawsze razem z nim;
• fundacja.orange.pl/kurs
• www.dzieckowsieci.pl

Pamiętajcie, że w każdym wieku 
najcenniejsze, co możecie dać swoim 
dzieciom to wasZa obecność .
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TYDZIEŃ SZKOLNY
Szkoła w Stanach diametralnie różni się od tych w Pol-

sce. Inny jest również system nauczania. Rozpoczęcie 

roku odbywa się na początku września po trzech mie-

siącach wakacji. Nie jest to typowa uroczystość, a ra-

czej spotkanie integracyjne, podczas którego omawiane 

są zasady obowiązujące w szkole. W tym roku nie zabra-

kło także krótkiej pogawędki o tym, jak w przyszłości za-

owocuje to, czego nauczymy się podczas lat spędzonych 

w liceum. 

Zajęcia zaczynają się codziennie o 8 rano, a kończą 

o 15.15 tzw. Home roomem – przez 45 minut uczniowie 

mają możliwość uzyskania pomocy od nauczycieli, popra-

wy ocen oraz pracy nad projektami. Lekcje trwają półto-

ra godziny i są podzielone na cztery bloki. Po pierwszych 

dwóch mamy przerwę na lunch.

 od pięciu miesięcy przebywam w stanach, 
ale wciąż wiele uczę się o amerykańskiej 
kulturze. po przyjeździe tutaj w pierwszej 

kolejności zauważałam tylko to, co najbardziej 
przyciągało moją uwagę, czyli największe 
różnice między polakami a Amerykanami. 

Teraz jednak mogę zaryzykować stwierdzenie, 
że wiem już jak rzeczywiście wygląda życie 

w stanach. 

nadużywanie internetu i doprowadzenie do utraty relacji z jego 
powodu, to jedna z najgorszych chorób XXI wieku. jednak mądre 
korzystania z nowych technologii może przyczynić się do rozwoju 
i zdobycia nowych kompetencji. dlatego zapytaliśmy naszych 
stypendystów o aplikacje, które wspierają ich w procesie edukacji.

Moja przygoda 
w StanachCZ. 2: Różnice w szkolnictwie

nauka za granicą

stypendyści IpR 
polecają
MONDLY
bezpłatna aplikacja służąca do nauki ponad 30 języków obcych, która codziennie dostarcza lekcje na zasadzie gier 
ułatwiających zapamiętywanie słownictwa, budowanie zdań oraz prowadzenie konwersacji. 

DUOLINGO
uznana za Google play „najlepsza z najlepszych” aplikacji w 2013–2014, która również służy do nauki języków obcych.

BA BBEL
Kursy językowe w 13 językach na różnych poziomach zaawansowania.

PHOTOM ATH
Aplikacja przydatna dla tych, którzy walczą z matematyką, pokazując w szczegółowy sposób jak rozwiązać zadanie.
ANNA MoKrYŃSKA: Czasem nie wiem, jak rozwiązać jakieś równania, więc je skanuję, a aplikacja podpowiada krok po kroku jak je zrobić

FISZK I
Do nauki poprzez fiszki służy wiele aplikacji, które umożliwiają nie tylko 
zdobywanie wiedzy i umiejętności językowych, lecz również z innych 
przedmiotów, jak historia, geografia czy chemia.
ANNA MoKrYŃSKA: Zabieranie ze sobą całego bloczku fiszek jest trochę kłopotliwe, 
a tak robię ja na komputerze, wgrywa na telefon i jest!
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Magdalena 
Woźniak 
uczęszczAłA 
nA KieruneK 
bioloGiczno-
-cheMiczny w liceuM 
w GorlicAch. 
byłA uczesTniKieM 
wyJAzDu Do TAizÉ 
orGAnizowAnyM 
przez FunDAcJę TDJ. 
obecnie JesT nA 
roczneJ wyMiAnie 
w clinTonVille 
w sTAnie wisconsin. 

JeJ TATA prAcuJe 
w Kuźni GliniK 
w GorlicAch. 

W ciągu tygodnia posługu-

jemy się dwoma planami zajęć: 

dzień nr 1 i dzień nr 2. Oznacza 

to, że co drugi dzień wygląda 

tak samo. Poza lekcjami mamy 

też Study hall, czyli dodatkowy 

blok, który spędzamy w bibliotece. 

WYBÓR PRZEDMIOTÓW
To, czego nie spotkacie w polskich szkołach, to możli-

wość wyboru przedmiotów, jakich chcemy się uczyć, za 

wyjątkiem języka angielskiego i historii, które są obo-

wiązkowe. Przed rozpoczęciem roku sama dobrałam sobie 

plan lekcji najbardziej odpowiadający moim potrzebom. 

W pierwszym półroczu zdecydowałam się na naukę an-

gielskiego, hiszpańskiego, algebry, fotografii, psychologii 

i tzw. lifetime aCtivities. Ten ostatni obejmuje m.in. aktyw-

ności takie jak curling, gra w kręgle, narty biegowe, kaja-

karstwo, łucznictwo i wiele innych. 

Drugi semestr poświęcę na naukę ameriCan Govt and 

eConomiCs, CollaGe enGlisH, German, adv alGeBra i sPort Busi-

ness. Wybór jest oczywiście o wiele szerszy. Szkoła oferu-

je m.in. gotowanie, naukę o budowie ludzkiego ciała, chór, 

pracę z dziećmi lub zwierzętami, spawalnictwo, stolar-

stwo czy naprawę samochodów. 

UCZNIOWIE
Z racji tego, że uczę 

się w ostatniej klasie je-

stem nazywana senio-

rem. Uczniowie każde-

go kolejnego roku na-

uki uzyskują inny tytuł. 

Na pierwszy rok uczęsz-

czają fresHmens, na dru-

gi soPHomores, a na trze-

ci Juniors. 

Na zakończenie roku 

tworzony jest album ze zdjęciami uczniów i wybranym przez 

nich cytatem. Nie pomija się przy tym osób będących na wy-

mianie, a więc i moje zdjęcie znajdzie się w takich albumach. 

SZKOLNE IMPREZY
W trakcie roku szkolne-

go nie brakuje wydarzeń spe-

cjalnym. Jednym z pierwszych 

jest tzw. HomeCominG Ball, któ-

ry odbywa się w szkole pod ko-

niec września. Oprócz tańców, przeprowadzane są zna-

ne z amerykańskich filmów wybory króla i królowej balu. 

Co ciekawe, wydarzenie poprzedza wyjątkowy tydzień, 

w którym każdy dzień jest poświęcony innemu temato-

wi i do każdego trzeba dobrać odpowiednie przebranie. 

To było niesamowite widzieć moich kolegów i  koleżanki 

w kostiumach z bajek Disneya czy postaci z horrorów. 

Ostatni dzień przed balem był dniem wolnym, który 

wszyscy spędzali na wspólnej pracy nad paradą. Miała 

ona przejść przez całą główną ulicę w Clintonville. 

Kolejną imprezą jest bal zimowy, natomiast przed sa-

mymi świętami grupowo spędzaliśmy czas na słuchaniu 

szkolnego chóru i wspólnym jedzeniu świątecznych przy-

smaków. 

Szkoła to jednak nie tylko bale i integracja, ale tak-

że nauka. System nauczania bazuje przede wszystkim na 

samodzielnej pracy, a zamiast tradycyjnych notatek pi-

sanych odręcznie, każdy uczeń dostaje laptop do użytku 

szkolnego.

Przygotowujemy wie-

le projektów ze wszyst-

kich przedmiotów, nad 

którymi pracujemy indy-

widualnie lub w grupie. 

Większość z nich musimy 

później zaprezentować 

przed całą klasą. W za-

sadzie nie ma tu cze-

goś takiego jak kartków-

ki czy oceny z odpowie-

dzi. Są natomiast testy 

i projekty końcowe, któ-

re mają za zadanie sprawdzić nas samych, podsumować 

wiedzę z danego półrocza. Na szczęście nauczyciele za-

wsze służą pomocą i starają się wyjaśnić uczniom wszyst-

ko w szczegółach. 
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