
Fundacja Promień Nadziei w ramach statutowej działalności organizuje i prowadzi

społeczno-edukacyjny Program Kompas, który skierowany jest do dzieci oraz młodzieży, także do

osób z niepełnosprawnością. Program ma na celu wyrównywanie szans, integrację oraz

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez działania projektowe i warsztatowe. Uczestnicy

zyskują oraz rozwijają różnorodne umiejętności oraz kompetencje społeczne, które są niezastąpione w

codziennym życiu prywatnym i szkolnym, nabywaniu samoświadomości oraz poczucia własnej

wartości i sprawczości.

Program Kompas obejmuje pięć tematycznych warsztatów ze szczególnym naciskiem na

praktyczną działalność oraz naukę przez doświadczanie:

MNEMOTECHNIKI

MAPY MYŚLI

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

Ogólnopolski społeczno-edukacyjny Program Kompas  został objęty honorowym patronatem 

Pani Anny Zalewskiej – Ministra Edukacji Narodowej,

Pana Jacka Krupy – Marszałka Województwa Małopolskiego

oraz Pana Krzysztofa Michałkiewicza - Sekretarza Stanu Pełnomocnika Rządu do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych
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Warsztaty organizowane są w ramach społeczno-edukacyjnego Programu Kompas.

Warsztaty prowadzone są w oparciu o metody aktywizujące oparte na słowie,

obserwacji i praktycznej działalności uczestników, uczymy się przez zabawę i doświadczenie.

Podczas zajęć wykonujemy proste aktywności fizyczne, tworzymy i opowiadamy fantastyczne

historie, rysujemy to, co podpowiada nam wyobraźnia i rozwiązujemy zagadki.

Specjalnie przygotowana karta pracy zachęca do wypełniania zadań oraz

rozwijania i sprawdzania swoich umiejętności, a jednocześnie stanowi notatkę z warsztatów dla

każdego uczestnika. Warsztaty prowadzone są przez pedagogów z uprawnieniami

pedagogicznymi do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Nabyte kompetencje mogą zostać wykorzystane do nauki przedmiotów

szkolnych, powtórek do klasówek i sprawdzianów oraz do zapamiętywania listy zakupów,

spraw do załatwienia, czy innych związanych z codziennym życiem i zainteresowaniami

uczestników.

Czego uczą się uczestnicy warsztatów?

• Zdobywają podstawowe informacje na temat funkcjonowania pamięci i procesu

zapamiętywania,

• wykonują proste ćwiczenia synchronizujące półkule mózgowe,

• poznają różne rodzaje mnemotechnik i wypróbowują ich działanie w praktyce,

• praktykują pracę samodzielną oraz współpracę w grupie,

• poznają sposoby na przekształcenie monotonnej nauki

na efektywną i przyjemną zabawę,

• rozwijają kreatywność, pomysłowość i nieszablonowe myślenie.
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Dla kogo?

Na warsztaty zapraszamy klasy szkolne na każdym szczeblu edukacji. Program warsztatów

dostosowywany jest do wieku odbiorców.

Zajęcia mogą zostać przeprowadzone także dla innej zorganizowanej grupy dzieci i/lub

młodzieży, np. szkolnego koła wolontariatu.

Czas i miejsce

Warsztaty przewidziane są na dwie godziny lekcyjne i odbywają się w Państwa szkole w

ustalonym wspólnie terminie.

Wymagania

Do przeprowadzenia warsztatów wymagany jest komputer oraz rzutnik. Głośniki nie są

konieczne.

Cena

W ramach społeczno-edukacyjnego Programu Kompas warsztaty dla dzieci i młodzieży są

całkowicie bezpłatne. Poza Programem Kompas koszt jednego warsztatu wynosi 350 zł

(niezależnie od liczby uczestników, maks. ok. 25 osób). Cena obejmuje wszelkie materiały,

przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

Zgłoszenia

Szkoły zainteresowane warsztatami prosimy o kontakt z pracownikiem Fundacji Promień

Nadziei:

Magdalena Miłecka

Tel. 12 263 86 64

E-mail: biuro@promiennadziei.pl
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Warsztaty organizowane są w ramach społeczno-edukacyjnego Programu Kompas.

•

•Część wstępna

•Powitanie uczestników warsztatów i przedstawienie się edukatora.

•Przedstawienie planu warsztatów oraz omówienie zasad obowiązujących podczas ich

trwania.

•Rozdanie kart pracy uczestnikom warsztatów.

•Część główna

•Jak działa moja pamięć i gdzie są magazynowane informacje.

•Rodzaje i funkcje pamięci.

•Synchronizacja półkul mózgowych.

•Mnemotechniki, czyli jak uczyć się poprzez zabawę.

•Kto i po co korzysta z mnemotechnik?

•Zalety oraz wady, a także szanse i zagrożenia mnemotechnik.

•Rodzaje mnemotechnik – poznanie i praktyka:  Metoda Pierwszych Liter 

Akronimy  Łańcuchowa Metoda Skojarzeń  Zakładkowa metoda

zapamiętywania  Rymowanki liczbowe  Rzymski pokój  Zapamiętywanie

ciągu liczb  Zakładka alfabetyczna  Fonetyczny Alfabet Cyfrowy.

•Najciekawsze triki i podpowiedzi.

•Mnemotechniki w praktyce: numery telefonów, nazwiska i daty urodzin.

•Część końcowa

•Podsumowanie przebiegu warsztatów oraz głównego tematu.

•Powtórzenie i utrwalenie kluczowych zagadnień warsztatów.

•Podziękowanie uczestnikom za współpracę i udział w warsztatach.

Uwaga! Ramowy konspekt warsztatów ma charakter jedynie informacyjny. 

Program warsztatów oraz metody pracy edukatora są każdorazowo

przygotowywane specjalnie dla określonej grupy odbiorców 

z  uwzględnieniem wieku odbiorców, celów pracy dydaktyczno-wychowawczej 

oraz sugestii opiekuna grupy. 4



Warsztaty organizowane są w ramach społeczno-edukacyjnego Programu Kompas.

Warsztaty prowadzone są w oparciu o metody waloryzacyjne w pracy

samodzielnej oraz pracy w grupie, które opierają swoją istotę na uczeniu się przez działanie,

współpracę i – co najważniejsze – przez przeżywanie i doświadczanie. Podczas zajęć

poznajemy proces zapamiętywania i zapominania, rozmawiamy o notatkach własnoręcznych

oraz elektronicznych, szukamy satysfakcjonujących nas możliwości zastosowania map myśli

zarówno w życiu szkolnym, jak i prywatnym, rozwiązujemy quizy i rebusy oraz rysujemy.

Specjalnie przygotowana karta pracy zachęca do praktykowania umiejętności

tworzenia map myśli, a jednocześnie stanowi notatkę z warsztatów dla każdego uczestnika.

Warsztaty prowadzone są przez pedagogów z uprawnieniami pedagogicznymi do pracy z

dziećmi i młodzieżą.

Nabyte kompetencje mogą zostać wykorzystane do nauki przedmiotów

szkolnych, powtórek do klasówek i sprawdzianów, do zapisywania prasówki, swoich planów i

marzeń, a także wątpliwości i pomysłów oraz rozrysowywania wszelkich zajmujących

uczestników kwestii. Uczestnicy poznają i wypróbują sposoby na przekształcenie linearnych

notatek w pełne symboli, kolorów i emocji dzieła sztuki.

Czego uczą się uczestnicy warsztatów?

•Zdobywają podstawowe informacje na temat procesów zapamiętywania i zapominania,

•robią burzę mózgów wokół zagadnienia istotności procesu notowania,

•poznają różne sposoby notowania i porównują je,

•poznają technikę i zasady tworzenia map myśli oraz wypróbowują tę metodę notowania

w praktyce,

•praktykują pracę samodzielną oraz współpracę w grupie,

•rozwijają kreatywność, pomysłowość i nieszablonowe myślenie.
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Dla kogo?

Na warsztaty zapraszamy klasy szkolne na każdym szczeblu edukacji. Program warsztatów

dostosowywany jest do wieku odbiorców.

Zajęcia mogą zostać przeprowadzone także dla innej zorganizowanej grupy dzieci i/lub

młodzieży, np. szkolnego koła wolontariatu.

Czas i miejsce

Warsztaty przewidziane są na dwie godziny lekcyjne i odbywają się w Państwa szkole w

ustalonym wspólnie terminie.

Wymagania

Do przeprowadzenia warsztatów wymagany jest komputer oraz rzutnik. Głośniki nie są

konieczne. Każdy uczestnik powinien posiadać zestaw kolorowych kredek lub pisaków.

Cena

W ramach społeczno-edukacyjnego Programu Kompas warsztaty dla dzieci i młodzieży są

całkowicie bezpłatne. Poza Programem Kompas koszt jednego warsztatu wynosi 350 zł

(niezależnie od liczby uczestników, maks. ok. 25 osób). Cena obejmuje wszelkie materiały,

przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

Zgłoszenia

Szkoły zainteresowane warsztatami prosimy o kontakt z pracownikiem Fundacji Promień

Nadziei:

Magdalena Miłecka

Tel. 12 263 86 64

E-mail: biuro@promiennadziei.pl
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Warsztaty organizowane są w ramach społeczno-edukacyjnego Programu Kompas.

•Część wstępna

•Powitanie uczestników warsztatów i przedstawienie się edukatora.

•Przedstawienie planu warsztatów oraz omówienie zasad obowiązujących podczas ich

trwania.

•Rozdanie kart pracy uczestnikom warsztatów.

•Część główna

•Jak działa pamięć i co mogę zrobić, żeby sprawniej z niej korzystać.

•Podstawowe informacje na temat procesu zapamiętywania i zapominania.

•Aktywna burza mózgów o notowaniu.

•Kto i po co notuje, skoro mamy XXI wiek i dostęp do Internetu?

•Sposoby notowania i typy notatek – rodzaje, cechy i porównanie.

•Mapy myśli jako alternatywny i kreatywny sposób notowania.

•Idea tworzenia map myśli oraz współpraca półkul mózgowych.

•Technika i zasady tworzenia map myśli.

•Zalety oraz wady map myśli.

•Obszary zastosowania map myśli.

•Wspólne, grupowe tworzenie map myśli dotyczących różnorodnych zagadnień lub

skojarzeń.

•Samodzielne wykonanie mapy myśli do wskazanego tekstu z wykorzystaniem

zaproponowanych materiałów.

•Część końcowa

•Podsumowanie przebiegu warsztatów oraz głównego tematu.

•Powtórzenie i utrwalenie kluczowych zagadnień warsztatów.

•Podziękowanie uczestnikom za współpracę i udział w warsztatach.

Uwaga! Ramowy konspekt warsztatów ma charakter jedynie informacyjny. 

Program warsztatów oraz metody pracy edukatora są każdorazowo

przygotowywane specjalnie dla określonej grupy odbiorców 

z  uwzględnieniem wieku odbiorców, celów pracy dydaktyczno-wychowawczej 

oraz sugestii opiekuna grupy.
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Warsztaty organizowane są w ramach społeczno-edukacyjnego Programu Kompas.

Warsztaty prowadzone są w oparciu o waloryzacyjne i aktywizujące metody

dydaktyczne, które podczas nauki dostarczają odbiorcom możliwości przeżywania,

sprawdzenia się poprzez działanie i aktywność własną, a także rozwijają umiejętność

komunikacji i empatii. Nowe zagadnienia i umiejętności przybliżane są za pomocą anegdot,

gier dydaktycznych oraz inscenizacji w oparciu o metodę przypadków.

Specjalnie przygotowana karta pracy zachęca do praktykowania rozwijanej

kompetencji społecznej, a jednocześnie stanowi notatkę z warsztatów dla każdego uczestnika.

Warsztaty prowadzone są przez pedagogów z uprawnieniami pedagogicznymi do pracy z

dziećmi i młodzieżą.

Uczestnicy warsztatów podniosą umiejętność budowania empatycznych

komunikatów oraz umiejętność wychodzenia z konfliktowych sytuacji, zapoznają się z tzw.

językiem żyrafy oraz szakala, a także wezmą udział w burzy mózgów na temat przemocy.

Porozumienie Bez Przemocy to metoda komunikacji, która sprzyja budowaniu trwałych,

szczerych i bliskich relacji oraz kształtuje zdolność do akceptacji różnic pomiędzy ludźmi.

Czego uczą się uczestnicy warsztatów?

•Zdobywają podstawowe informacje na temat metody Porozumienia Bez Przemocy oraz jej

twórcy, Marshalla Rosenberga,

•uczą się korzystać z metody komunikacji Porozumienia Bez Przemocy,

•nabywają umiejętność nadawania komunikatów typu „ja”,

•rozwijają wiedzę, świadomość oraz praktyczną umiejętność wyrażania swoich emocji

oraz potrzeb,

•praktykują pracę samodzielną oraz współpracę w grupie,

•rozwijają zdolność empatii wobec innych oraz wobec samych siebie.
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Dla kogo?

Na warsztaty zapraszamy klasy szkolne na każdym szczeblu edukacji. Program warsztatów

dostosowywany jest do wieku odbiorców.

Zajęcia mogą zostać przeprowadzone także dla innej zorganizowanej grupy dzieci i/lub

młodzieży, np. szkolnego koła wolontariatu.

Czas i miejsce

Warsztaty przewidziane są na dwie godziny lekcyjne i odbywają się w Państwa szkole w

ustalonym wspólnie terminie.

Wymagania

Do przeprowadzenia warsztatów wymagany jest komputer oraz rzutnik. Głośniki nie są

konieczne.

Cena

W ramach społeczno-edukacyjnego Programu Kompas warsztaty dla dzieci i młodzieży są

całkowicie bezpłatne. Poza Programem Kompas koszt jednego warsztatu wynosi 350 zł

(niezależnie od liczby uczestników, maks. ok. 25 osób). Cena obejmuje wszelkie materiały,

przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

Zgłoszenia

Szkoły zainteresowane warsztatami prosimy o kontakt z pracownikiem Fundacji Promień

Nadziei:

Magdalena Miłecka

Tel. 12 263 86 64

E-mail: biuro@promiennadziei.pl
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Warsztaty organizowane są w ramach społeczno-edukacyjnego Programu Kompas.

•Część wstępna

•Powitanie uczestników warsztatów i przedstawienie się edukatora.

•Przedstawienie planu warsztatów oraz omówienie zasad obowiązujących podczas ich

trwania.

•Rozdanie kart pracy uczestnikom warsztatów.

•Część główna

•Pomysł na komunikację międzyludzką, czyli Porozumienie Bez Przemocy.

•Jaka przemocy czai się w rozmowie – najpopularniejsze szlabany dla

komunikacji.

•Poznanie metody Porozumienia Bez Przemocy – zasady i praktyka.

•Największe szanse i siła empatii.

•Jak rozmawiać po zwierzęcemu – język żyrafy i szakala.

•Cztery kroki tworzenia empatycznego komunikatu według Porozumienia Bez

Przemocy:

•Obserwacja i ocena.

•Emocje i uczucia rzekome.

•Potrzeby, które łączą wszystkich ludzi.

•Cechy prośby idealnej, a rozkazy i żądania.

•Komunikaty typu „ja” oraz komunikaty typu „ty”.

•Część końcowa

•Podsumowanie przebiegu warsztatów oraz głównego tematu.

•Powtórzenie i utrwalenie kluczowych zagadnień warsztatów.

•Podziękowanie uczestnikom za współpracę i udział w warsztatach.

Uwaga! Ramowy konspekt warsztatów ma charakter jedynie informacyjny. 

Program warsztatów oraz metody pracy edukatora są każdorazowo

przygotowywane specjalnie dla określonej grupy odbiorców 

z  uwzględnieniem wieku odbiorców, celów pracy dydaktyczno-wychowawczej 

oraz sugestii opiekuna grupy.
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Warsztaty organizowane są w ramach społeczno-edukacyjnego Programu Kompas.

Aktywny udział w warsztatach kompetencji społecznych wzbogaca umiejętności

osobiste i społeczne jednostki. Kompetencje społeczne, jak definiuje Jan Borkowski, można

uznać: „za spójny, funkcjonalny, wykorzystywany w praktyce oraz uwarunkowany

osobowościowo zestaw wiedzy, doświadczenia, zdolności, umiejętności społecznych. Zestaw

ten umożliwia jednostce podejmowanie i rozwijanie twórczych relacji i związków z innymi

osobami, aktywne współuczestniczenie w życiu różnych grup społecznych, zadowalające

pełnienie różnych ról społecznych oraz efektywne wspólne pokonywanie pojawiających się

problemów”. Powszechne umiejętności społeczne są potrzebne każdemu człowiekowi w jego

życiu codziennym – prywatnym i szkolnym, a następnie – zawodowym.

Podczas warsztatów pracujemy nad najistotniejszymi kompetencjami

społecznymi, do których zalicza się: przywództwo, współpracę, umiejętność rozwiązywania

konfliktów oraz asertywność. Podczas warsztatów uczestnicy mają możliwość wypróbowania

nowych reakcji i zachowań, otrzymują pozbawioną oceny informację zwrotną oraz czas na

refleksję. Warsztaty prowadzone są przez trenerów kompetencji społecznych przy

aktywizujących metodach nakierowanych na doświadczenie.

Czego uczą się uczestnicy warsztatów?

•Zdobywają podstawowe informacje na temat kompetencji społecznych,

•wzbogacają swoje kompetencje społeczne w zakresie: przywództwa, współpracy,

umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz asertywności,

•rozwijają takie umiejętności jak: empatia, autorefleksja, rozumienie zasad społecznych,

poszanowanie praw innych, planowanie, inspirowanie, wyzwalanie energii do działania,

nastawienie na realizację celu w relacji z innymi ludźmi,

•współuczestniczą w podejmowaniu decyzji,

•rozwijają kreatywność, pomysłowość i nieszablonowe myślenie,

•współpracują w grupie.
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Dla kogo?

Na warsztaty zapraszamy klasy szkolne na każdym szczeblu edukacji, ich program

dostosowywany jest do wieku odbiorców. Warsztaty przygotowane zostały z myślą o grupach,

w których obowiązuje niepokojący podział ról społecznych, ujawnia się problem nietolerancji,

odrzucenia lub naznaczenia, a także w grupach, w których wychowawca pragnie podnieść

poziom synergii.

Zajęcia mogą zostać przeprowadzone także dla innej zorganizowanej grupy dzieci i/lub

młodzieży, np. szkolnego koła wolontariatu.

Czas i miejsce

Warsztaty przewidziane są na dwie godziny lekcyjne i odbywają się w Państwa szkole w

ustalonym wspólnie terminie.

Wymagania

Do przeprowadzenia warsztatów wymagana jest przestronna i wygodna sala – może to być

klasa szkolna (po rozsunięciu ławek i krzeseł, aby utworzyć przestrzeń do działania) świetlica

lub salka gimnastyczna. Dla każdego uczestnika powinno być zapewnione krzesło.

Cena

W ramach społeczno-edukacyjnego Programu Kompas warsztaty dla dzieci i młodzieży są

całkowicie bezpłatne. Poza Programem Kompas koszt jednego warsztatu wynosi 350 zł

(niezależnie od liczby uczestników, maks. ok. 25 osób). Cena obejmuje wszelkie materiały,

przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

Zgłoszenia

Szkoły zainteresowane warsztatami prosimy o kontakt z pracownikiem Fundacji Promień

Nadziei:

Magdalena Miłecka

Tel. 12 263 86 64

E-mail: biuro@promiennadziei.pl 12



Warsztaty organizowane są w ramach społeczno-edukacyjnego Programu Kompas.

Zajęcia umuzykalniające dzielą się na poszczególne fazy: odreagowywania,

rytmizacji, uwrażliwiania, relaksacji oraz aktywizacji, podczas których edukator korzysta z

metody warsztatowej ukierunkowanej na proces doświadczania.

Zajęcia umuzykalniające mają na celu uwrażliwienie uczestników na muzykę,

kontakt z własnym ciałem oraz emocjami, uaktywnienie społeczne, uwolnienia napięć, a

przede wszystkim – stworzenie warunków do swobodnej ekspresji, a także zachęcenie

uczestników do tworzenia własnych dźwięków. Program zajęć łączy aktywności takie jak

słuchanie muzyki, taniec, granie na instrumentach i śpiew. Pojawiają się również zajęcia

plastyczne i manualne - także z towarzyszeniem muzyki. Celem zajęć jest odprężenie (tak

fizyczne, jak i psychiczne), przy jednoczesnym wsparciu rozwoju małej i dużej motoryki.

Ważnym elementem są uczucia. Muzyka oraz ruch są niezawodnym sposobem na naukę

odczuwania oraz wyrażania emocji. Podczas zajęć wykorzystywane są techniki zainspirowane

muzykoterapią, choreoterapią oraz arteterapią. W kontekście tańca i muzyki nie można

zapomnieć o roli dotyku i poczucia własnego ciała, dlatego pojawiają się też elementy

zaczerpnięte z masażu.

Zajęcia prowadzone są przez muzyków z przygotowaniem pedagogicznym.

Podczas warsztatów edukator posługuje się różnorodnymi materiałami oraz pomocami

dydaktycznymi – są to m.in.: keyboard, flet prosty, misa terapeutyczna (Peter Hess), chusta

animacyjna, kolorowe apaszki oraz płyty CD.

Czego uczą się uczestnicy warsztatów?

•Zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi rytmiki, dynamiki i agogiki,

•poznają nazwy tańców,

•rozwijają umiejętność reagowania na rytm i jego zmiany,

•podnoszą wrażliwość na różnorodność melodii i systemów tonalnych,

•rozwijają wrażliwość emocjonalną,

•nabywają umiejętność swobodnego wyrażania siebie poprzez ruch i 

muzykę.
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Dla kogo?

Na zajęcia umuzykalniające zapraszamy klasy szkolne na każdym szczeblu edukacji. Warsztaty

zostały przygotowane z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnością, których

serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Program zajęć dostosowywany jest do wieku

odbiorców oraz ich kondycji psychofizycznej i jest ustalany po rozmowie z opiekunem grupy.

Zajęcia mogą zostać przeprowadzone także dla innej zorganizowanej grupy dzieci i/lub

młodzieży, np. szkolnego koła wolontariatu.

Czas i miejsce

Warsztaty przewidziane są na około dwie godziny lekcyjne i odbywają się w Państwa szkole w

ustalonym wspólnie terminie.

Wymagania

Do przeprowadzenia warsztatów wymagana jest przestronna i wygodna sala (np. świetlica

szkolna, salka gimnastyczna), jedna ławka i jedno krzesło oraz dostęp do gniazdka

elektrycznego.

Cena

W ramach społeczno-edukacyjnego Programu Kompas warsztaty dla dzieci i młodzieży są

całkowicie bezpłatne. Poza Programem Kompas koszt jednego warsztatu wynosi 350 zł

(niezależnie od liczby uczestników, maks. ok. 25 osób). Cena obejmuje wszelkie materiały,

przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

Zgłoszenia

Szkoły zainteresowane warsztatami prosimy o kontakt z pracownikiem Fundacji Promień

Nadziei:

Magdalena Miłecka

Tel. 12 263 86 64

E-mail: biuro@promiennadziei.pl
14
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