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Grupa merytoryczno 
- superwizyjna 
 

Akademia Lidera bazuje na 

wewnętrznej motywacji osób 

zainteresowanych zmianą 

w ich środowisku zawodowym 

oraz modelowaniem nowych 

rozwiązań i komunikacji we 

współpracy między 

nauczycielami, 

psychologami/pedagogami, 

a młodzieżą i dziećmi – 

społecznością uczniowską. 

Działania w Akademii Lidera 

oparte będą o szkolenia 

otwierające, wprowadzające 

do tematyki zmian i nowych 

rozwiązań. W oparciu o wstępne 

warsztaty budowana będzie grupa 

liderska merytoryczno – 

superwizyjna, która stopniowo 

będzie starała się wypracować 

rozwiązania „szyte na miarę” 

i wspierające rozwój i zmianę. 

 

 

 

Organizacja Akademii 

 

Pierwsza edycja Akademii Lidera będzie 
trwała 9 miesięcy: od października 2021 
do czerwca 2022.  
 

Rozpoczynamy częścią szkoleniową, 
a w kolejnych miesiącach spotykamy się 
w grupie merytoryczno – superwizyjnej. 

Profil rekrutacyjny  

 

W programie pracujemy nad zmianami,  

poszukiwaniem rozwiązań i wsparciem 

we wdrażaniu tych innowacji w swoich 

szkolnych środowiskach.  

Zależy nam, aby uczestnicy Akademii chcieli 

dzielić się wypracowanymi wnioskami czuli 

potrzebę inicjowania działań 

samopomocowych w obrębie własnej 

organizacji. 

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 

2021. 

W Akademii mamy 15 miejsc – 

ważna będzie kolejność 

zgłoszeń! 

Wysyłając do nas swoją aplikację opowiedz 

nam, z której szkoły jesteś, jaką pełnisz tam 

rolę i podziel się z nami swoimi trzema 

super mocami – umiejętnościami, które 

chętnie wykorzystasz w Akademii. 

 

 

 

  

  

Rada ds. 
Kampanii –  
autorski projekt „Ścieżki 
szytej na miarę 
UrbanLab Gdynia” 
Rada ds. Kampanii została powołana 

w celu wypracowania pomysłu na 

kampanię skierowaną do młodzieży. 

Wypracowanie pomysłu zakłada, przy ścisłej 

współpracy z młodzieżą i ekspertami 

zewnętrznymi – przygotowanie założeń 

i wytycznych wdrożeniowych do realizacji 

autorskiej, pierwszej w Polsce kampanii 

społecznej realizowanej przez miasto 

Gdynia, uwrażliwiającej na nasilające się 

problemy z jakimi boryka się młodzież 

w wyniku przeżywania skutków pandemii. 
 

Akademia Lidera będzie jednym 
z działań opracowanych na rzecz 
młodzieży. Warto tu być! 
 

 

 



 

Etap rozwoju 

Rozpoczynamy działania Akademii 
od części szkoleniowej. Zaprojektowaliśmy 
dla Was 4 spotkania wprowadzające 
w tematykę, klimat i dalszy etap działań 
grupy. 
 

* Akademia Lidera - początek| 19.10 .2021 | 
godz. 9:30 – 14:30 |Przemek Staroń, Marta 
Młyńska | poczucie bezpieczeństwa 
i przynależności to podstawa do dalszej pracy 
w zespole Akademii; stworzymy wspólnie misję, 
wizję i cel projektu, co ułatwi dalsze działania 
superwizyjne; zastanowimy się nad otwartością 
uczestników na nowe zadania, pomysły i ludzi. 
Zbudowanie silnej grupy umożliwi wymianę 
doświadczeń oraz wzmocni umiejętności 
komunikacyjne w zakresie proszenia o pomoc, 
budowania komunikacji opartej na formule 
feedforword * Klucz do sukcesu – komunikacja 
cz. 1 | 25.10.2021 | godz. 9:00 – 14:00 * Klucz 
do sukcesu – komunikacja cz. 2| 8.11.2021 | 
godz. 9:00 – 14:00 |Bartosz Karcz | będziemy 
mieli możliwość zastanowienia się nad własnymi 
umiejętnościami komunikacyjnymi i ich rozwojem; 
biorąc pod uwagę znaczenie Akademii we wsparciu 
środowiska szkolnego, czyli włączenia dzieci, 
młodzieży oraz nauczycieli, zdolności 
komunikacyjne są podstawą do dalszego budowania 
zmian w zakresie udzielania wsparcia 
* Projektowanie zmian| 24.11.2021 | godz. 9:00 
– 14:00 |Agnieszka Mróz | dowiemy się, w jaki 
sposób można projektować grupy liderskie 
we własnych instytucjach z wykorzystaniem 
narzędzi i możliwości szeroko dostępnych 
i związanych z umiejętnościami i kompetencjami 
lidera; w ramach warsztatu powstanie przestrzeń 
na zastanowienie się nad młodzieżowym liderem 
zmiany i wsparcia, który w przyszłości mógłby być 
elementem integrującym działania Akademii Lidera.  

 

   

Etap działania 

Od grudnia 2021 do czerwca 2022 będziemy 
spotykać się raz lub dwa razy w miesiącu 
w ustalonych wspólnie terminach na grupę 
merytoryczno – superwizyjną. 
 
Chcemy, żeby nasze spotkania trwały ok. 
3 godziny.  
 
To czas w, którym będziemy poruszać 
treści takie jak: 
# aktualny wizerunek szkoły w oczach 

dzieci i młodzieży  
# korespondowanie z potrzebami 

dzieci i młodzieży w zależności 
od możliwości formalnych 
i nieformalnych 

# rola nauczyciela i psychologa 
w szkole, wypracowanie modelu 
współpracy i komunikacji  

# stawanie się mentalnym trenerem;  
# otwarty dialog z młodzieżą jako 

narzędzie do wyłaniania naturalnych 
liderów w klasach 

 
 
Dodatkowo, w ramach pracy  z grupą 

liderów w drugiej połowie trwania Akademii, 

spróbujemy włączyć we współprace 

młodzieżowych liderów wybranych 

ze środowisk uczniowskich, aby wspólnie 

poszerzać perspektywę spojrzenia na 

sytuacje trudne i poszukiwania rozwiązań. 

 

   

Trenerzy Akademii  

Sebastian Ogiejko – psycholog, 
psychoterapeuta, trener; pracuje 
z dorosłymi i młodzieżą, współautor 
trójmiejskich kampanii społecznych 
na rzecz zdrowia psychicznego, zawodowo 
związany z Zespołem Placówek 
Specjalistycznych w Gdyni  

 
Ada Janowicz – psycholog, trener; 
współpracowała w ramach projektów 
z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; związana 
z działaniami na rzecz wsparcia osób 
w kryzysach emocjonalnych; od kilku lat 
zaangażowane w pracę w Zespole 
Placówek Specjalistycznych w Gdyni 
 

 

Dołącz do nas : 

Zgłoszenie wyślij na adres: 

gost@zpsgdynia.pl 

w tytule wpisz: AKADEMIA 21 

Możesz też do nas zadzwonić: 

Sebastian – 507 168 898 

Ada – 510 245 753 
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