
 

 

 

Staropolska Szkoła Wyższa Maturzystom 

 

            Warsztat 1 

 

             STRES EGZAMINACYJNY 

             Jak sobie radzić ze stresem przedegzaminacyjnym? 

             Jak wykorzystać eustres do uzyskania lepszych wyników w trakcie egzaminu? 

Tematyka: 

1. Istota i rodzaje stresu psychologicznego. 

2. Strategie radzenia sobie ze stresem. 

3. Jak sobie radzić ze stresem przed i podczas egzaminu maturalnego? 

Forma zajęć: warsztat online (miniwykład, dyskusja moderowana, fragment filmowy, 
test psychologiczny). 
Czas trwania: 45 minut 

Cel: przygotowanie do poradzenia sobie z sytuacją stresu maturalnego. 
Odbiorca docelowy: uczniowie klas maturalnych. 
Termin przeprowadzenia warsztatu online:  kwiecień w godzinach  uzgodnionych                      
z  dyrekcją szkoły. 
Opis: Pierwsza część warsztatu będzie dotyczyła specyfiki, rodzajów stresu 
psychologicznego, a także przebiegu reakcji stresowej u człowieka. W kolejnych częściach 
młodzież pozna typowe dla ludzi strategie radzenia sobie ze stresem oraz otrzyma 
konkretne wskazówki jak opanować stres przed egzaminem maturalnym oraz w trakcie 
jego trwania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Warsztat 2 
 
Jak  uzyskać przychylność nauczycieli bez użycia słów? O znaczeniu komunikacji 
niewerbalnej w rzeczywistości szkolnej. 
 
 
Forma zajęć: wykład z elementami dyskusji. 
Czas trwania: 45 minut 
Cel: popularyzacja prawidłowego wykorzystywania komunikacji niewerbalnej                           
w rzeczywistości szkolnej 
Odbiorca docelowy: uczniowie klas maturalnych  
Termin przeprowadzenia warsztatu online: kwiecień  
(poniedziałki i czwartki do godziny 10.50; środy  w godzinach 9.00-14.00), w terminie 

uzgodnionym z dyrekcją szkoły. 
Opis: W pierwszej części prezentacji przedstawione zostanie pojęcie komunikacji 
niewerbalnej jako jednej z form komunikacji. Następnie przybliżone zostaną wybrane 
środki wyrazu tej komunikacji. Znaczenie komunikacji niewerbalnej ukazane zostanie 

przez pryzmat jej wykorzystania w rzeczywistości szkolnej do zjednania sobie 
przychylności nauczycieli. 
 
 
 
 
Warsztat 3 
 

Sygnały alarmowe – jak je rozpoznawać oraz jak reagować? 
 
Forma zajęć: wykład z elementami dyskusji. 

Czas trwania: 45 minut 
Cel: budowanie odporności społecznej na zagrożenia osób, mienia i środowiska 
Odbiorca docelowy: uczniowie klas maturalnych  
Termin przeprowadzenia warsztatu online: kwiecień  

(od poniedziałku do czwartku w godzinach dopołudniowych), w terminie uzgodnionym z 
dyrekcją szkoły. 

              Opis: zapoznanie młodzieży z rodzajami sygnałów alarmowych oraz z systemami    
               ostrzegania ludności w Polsce. Opis zasad reagowania podczas ogłoszenia alarmu.   

               Opis sposobu przygotowania się na wypadek  wystąpienia zagrożeń osób. Opis zasad  
              ewakuacji z budynków oraz  ewakuacji powszechnej.  

 
 
 

 
 
 

 


