Odkryj swój potencjał!
Egzamin ósmoklasisty
i co dalej?

Zapraszamy do udziału w unikalnym
projekcie collegium leonardinum
– polskiej szkoły dla świata

Warsztat dla
uczennic klas ósmych
szkół podstawowych

Oferta współpracy
Dla Społecznej Szkoły
Podstawowej nr 10 w Warszawie
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Tekst
tytułowy
Do
kogo
skierowany
jest warsztat?
• Warsztat
skierowany jest do
uczennic klas
ósmych
• Odbywa się w
siedzibie szkoły
• W terminie
uzgodnionym z
dyrektorem szkoły
(październik 2020)

Tekst tytułowy
Korzyści
z
warsztatu dla
uczennic
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•

Większa świadomość swojego
potencjału i talentów

•

Znajomość zawodów, w których
talenty i predyspozycje uczennicy
mogą zostać w pełni wykorzystane

•

Wiedza na temat tego, jak talenty
przekuć na mocne strony oraz
poznanie przyjaznych dostosowanych do wieku narzędzi wspierających ten proces

•

Umiejętność zaplanowania
kolejnych kroków służących
osiąganiu osobistych celów
uczennicy, z szczególnym
uwzględnieniem egzaminu
ósmoklasistki

Tekst tytułowy
Korzyści
z
warsztatu dla
rodziców
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•

Otrzymanie informacji zwrotnej
dotyczącej potencjału córki i
rekomendowanych kierunków
dalszej pracy – szczególnie w
kontekście egzaminu
ósmoklasistki – w przyjaznej,
dogodnej formie (mailowej,
telefonicznej lub
indywidualnego spotkania
konsultacyjnego)

•

dla uczennic zainteresowanych
kontynuacją warsztatu:
możliwość wzięcia udziału w
Szkole Zimowej CL (ilość miejsc
ograniczona) oraz dalszym
Programie Przygotowawczym CL

Tekst tytułowy
Korzyści
z
warsztatu dla
Szkoły
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•

Wartościowe, profesjonalne
warsztaty pomagające dziewczętom
odkryć ich życiowy potencjał,
realizowane w standardzie
Collegium Leonardinum

•

Możliwość udziału w darmowym
szkoleniu z tutoringu,
realizowanym przez eksperta
Collegium Wratislaviense

•

Możliwość partnerstwa z Collegium
przy okazji realizowanych wydarzeń

•

Udział w VII Ogólnopolskim
Kongresie Tutoringu, największym
wydarzeniu edukacji
spersonalizowanej w Polsce
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Tekstpodjęciem
tytułowy
Przed
decyzji, warto
zadać kilka pytań
1. Czy warsztat prowadzony będzie
przez doświadczonego i
wiarygodnego specjalistę?
2. Czy organizator wydarzenia
zapewnia wysokiej jakości
narzędzia i materiały
szkoleniowe, także w oparciu o
autorskie rozwiązania?
3. Czy organizator cieszy się
zaufaniem uczestników oraz
wysokimi ocenami warsztatów ze
strony uczestników?
4. Czy organizator posiada
uprawnienia certyfikacyjne?
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Tekst tytułowyprogram
proponowany
warsztatu
Czas trwania - 120 minut
Tematem prezentacji jest diagnoza mocnych i słabych stron uczennicy,
oraz pomoc jej w określeniu swojego życiowego potencjału. Ramowy
program warsztatu:
1. Prezentacja celu spotkania i projektu Collegium Leonardinum
2. Potencjał, zdolności, uzdolnienia – co to takiego? Jak przekuwać
talenty w mocne strony?
3. Wypełnienie przez każdą z uczestniczek warsztatu Diagnozy
zdolności i uzdolnień
4. Opracowanie indywidualnego profilu poziomu zdolności
i uzdolnień uczennicy
5. Autorefleksja
6. Podsumowanie warsztatu, zaplanowanie dalszych kroków
Po zajęciach uczennica będzie w stanie:
•
•
•

wskazać swoje talenty i predyspozycje
Zdobyć wiedzę jak przekuwać talenty w mocne strony
wymienić zawody, w których jej mocne strony mogłyby zostać
wykorzystane
• wskazać swoje długoterminowe cele, jak również kroki, które należy
poczynić, aby te cele osiągnąć, szczególnie w kontekście egzaminu
ósmoklasistki

Tekst tytułowy
Katarzyna
Wojtas
- Trenerka warsztatów
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• Dyrektor Collegium Leonardinum
– pierwszego w Polsce liceum dla dziewcząt
z pensjonatem opartego na metodzie
tutoringu oksfordzkiego
• Posiada bogate doświadczenie we
wspieraniu rozwoju młodych ludzi i
współpracy z rodzicami zdobywane na
kierowniczych stanowiskach w
prestiżowych placówkach edukacyjnych:
International Trilingual School of
Warsaw, Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej
PWN, British Primary School of Wilanów,
Academy International
• Z wykształcenia jest psychologiem i
anglistą, swój charakter kształtowała
także na boiskach siatkówki i kobiecej piłki
nożnej

Zapraszam do kontaktu

Katarzyna Wojtas
Dyrektor Collegium Leonardinum
katarzyna.wojtas@leonardinum.edu.pl
+ 48 799 336 113
www.leonardinum.edu.pl

