
Das Bildungs- und 
Sozialunternehmen

Das Zusammen wirkt.

Polsko-niemiecka konferencja pt. 
„Rozwijanie Potencjału” 
16 czerwca 2021 r. od godz. 13 – 17

est to cyfrowa oferta dla nauczycieli, pedagogów i osób 
zatrudniczonych w obszarze gospodarki społecznej 
oraz dla wszystkich osób zainteresowanych tematem 
kształcenia

„Porusz swoim życiem“
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Do rozwijania potencjałów potrzebne 
są emocje 
Jednym z warunków, które muszą być spełnione abyśmy my ludzie mogli w 
ogóle rowijać swoje potencjały, są emocje. Rozwój osobowości jest ważnym 
celem kształcenia w trakcie pedagogicznej pracy w org. CJD. Jest on warun-
kiem do samodzielnego życia, a także do udziału w życiu społecznym. Aby to 
się udało, muszą być zastosowane odpowiednie instrumenty pedagogicyne, 
grające kluczową rolę w rozwoju osobowości. Jednak w centrum uwagi me-
tod stosowanych w procesie rozwoju młodych osób stoją procesy poznawcze 
i racjonalne metody oceny. Wprawdzie wynikają z tego  ciekawe informacje, 
jednak dopiero emocje zmieniają je w wiedzę i wywołują impulsy rozwoju u 
młodych ludzi.

Realizując tę konferencję chcemy nadać impulsy i razem z Państwem 
odkrywać instrumenty i metody, które prowadzą do rozwoju talentów 
i supermocy oraz ukazują je w sposób emocjonalny.

Agenda
• Termin konferencji: 16 czerwca 2021 r., godz. 13.00 – 17.00
• Powitanie przez przedstawicieli Kraju Związkowego Meklemburgii-Pomorza  
 Przedniego, CJD e.V. i Pomeranii
• Wykład otwierający konferencję prowadzony przez pana 
 Marcell Heinrich na temat: „ Rozwijanie Potencjału ”
• Wykład prowadzony przez panią Anna Pollhammer
 a temat: „ Talentloop ”
• Wykład prowadzony przez panią Candy Jankowski (DiWiSo, CJD Nord) 
 na temat: „ Digitalizacja i rozwijanie potencjału w zakresie pedagogiki  
 wczesnoszkolnej “

Dalsze informacje i zgłoszenia
https://www.cjd-fortbildung.de/fortbildung/Seminar/271/K_100_2021_FT/2378/
fachtag-deutsch-polnisch-potenzialentfaltung-p%C3%A4dagogen/
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Marcell Heinrich 

Marcell Heinrich, rok urodzenia 

1980, mieszka w Lipsku, jest 

ojcem dwójki dzieci i ambasado-

rem spraw młodego pokolenia. 

Jest założycielem organizacji 

społecznej Hero Society. 

Organizacja ta pomaga młodym 

ludziom w szkołach, coachingach 

czy w zakładach pracy w rozpoz-

nawaniu własnych talentów, tak 

aby mogli oni odnaleźć właściwą 

dla siebie drogę przyszłości 

(zawodowej).

W roku 2006 dwaj Hip hop-

powcy spotkali się w Lipsku z 

taką samą misją. Mitch Senf był 

tancerzem Breakdance i nauczy-

cielem wychowania fizycznego. 

Marcell Heinrich był raperem 

i streetworkerem. Obydwoje z 

pasją prowadzili warsztaty Hip 

Hop dla dzieci i młodzieży. 1 

czerwca 2006 r. wydrukowali 

pierwszą broszurkę i zdecydo-

wali się współdziałać. Komórki 

dzwoniły bez przerwy i już 

niebawem ich warsztaty stały się 

popularne w szkołach i klubach 

młodzieżowych w całym kraju 

związkowym Saksonia. Młodzi 

ludzie otwierali się przed nimi 

w krótkim czasie i pokonywali 

własne słabości. Marcel i Mitch 

zapraszali sojuszników do 

współpracy, kształcili trenerów, 

założyli stow. „Eduventis-Bildung 

erleben e.V.”. Z tej organizacji  

powstała później „Hero Society”. 

Coraz więcej rodziców, nauc-

zycieli a nawet przedstawicieli 

przedsiębiorstw zwracało się do 

naszego młodego zespołu. Cze-

go oni chcą? Rozwijać potencjały.  

Razem z Geraldem Huethe-

rem i Mitchem Senfem Marcell 

opublikował w 2020 r. bestseller 

wydawnictwa Spiegel „Educa-

tion for Future - Edukacja dla 

udanego życia”.

Marcell Heinrich
vorgestellt
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Anna Pollhamer, założycielka 

i Dyrektor operacyjna „Talent-

Loop” 

ako współzałożycielka Innovi-

duum GmbH Anna Pollhamer 

rowinęła na podstawie wyników 

badań naukowych rozwiązania 

multimedialne, które wspierają 

młodych ludzi w uzyskiwaniu 

tego, czego potrzebują oni do 

prawidłowego rozwoju:

•	 Cieszyć	się	pozytywnymi		 	

	 emocjami

•	 Działać	z	zaangażowaniem	

	 i	wykorzystywać	przy	tym		 	

	 swoje	mocne	strony

•	 Utrzymywać	dobre	relacje

•	 Znaleźć	sensowne	cele

•	 Świętować	sukcesy

 

Pozytywne impulsy przekazywa-

ne w formie zabawy, Feedback 

przekazywany z szacunkiem oraz 

pytania refleksyjne skoncen-

trowane na własne zasoby– to 

jest zastosowane w rozwiązaniu 

cyfrowym „TalentLoop”. Jego 

używanie w szkołach, instytutach 

edukacji lub przedsiębiorstwach 

społecznych pokazuje: Młodzi 

ludzie uczą się wykorzystywać 

elementy pozytywnej psychologii 

aby budować pewność siebie, 

pobudzać wewnętrzne obrazy, 

zbierać doświadczenia oraz 

rozwijać nadające życiu sens 

sposoby zachowań. 

„Jako coach i trenerka 

towarzyszę ludziom w osobis-

tych procesach przemiany. Nie 

ma znaczenia czy są to  treningi 

dla kierowców czy zespołów 

pracowników, czy też jako kie-

rowniczka grup harcerzy – moją 

pasją  jest rozwój ludzi i orga-

nizacji. Moją otwartość i radość 

z życia rozwinęłam poprzez 

wielokrotne podróże do ponad 

40 krajów.”

Anna Pollhamer
vorgestellt

„Skorzystaj z cennej szansy 
swojego życia”

Anna Pollhamer
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Candy Jankowski
vorgestellt

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

( Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg 

V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania )

CJD-21-05-1506-7

Realizując projekt „Trenerki /

Trenerzy Mediów w Przedszko-

lach” zainteresowane osoby 

zdobywają ogromną wiedzę 

w dziedzinie świata mediów i 

potrzeb małych dzieci. Candy 

Jankowski przekazuje (teoretyc-

zne i praktyczne) umiejętności 

korzystania z mediów oraz zro-

zumienie procesów cyfrowych i 

tematów digitalizacji.

„Digitalizacja oferuje ogrom-

ny potencjał gospodarce 

społecznej, ale związana jest z 

wieloma obawami, które często 

są uzasadnione. Wspieram indy-

widualne rozwijanie potencjału. 

Moją motywacją jest towarzys-

zenie pracownikom CJD oraz 

innych organizacji społecznych 

w drodze do wykorzystywania 

zalet świata cyfrowego „głową, 

sercem i ręką“ oraz do mobili-

zacji ich mocnych stron.” 
Candy Jankowski

Wydział Kształcenia Zawodowe-

go CJD Nord, zespół projektowy 

trenerów medialnych DiWiSo 


