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O projekcie

Idea projektu ”Szkoła z Dobrym Klimatem” : 
włączenie całej społeczności szkolnej 
w budowanie bezpiecznej atmosfery w szkole

Z tego względu:
• działania skierowane dla wszystkich osób mających wpływ na 

klimat w szkole- nauczycieli, uczniów i rodziców

• działania zaplanowano na podstawie analizy problemowej 
przeprowadzonej w Szkole



Warsztaty dla 
kadry 

pedagogicznej Warsztaty dla 
gimnazjalistów
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Warsztaty dla nauczycieli

W projekcie “Szkoła z Dobrym Klimatem” 
zrealizowano cykl warsztatów skierowanych do 
kadry pedagogicznej Gimnazjum Nr 37.

Poruszane zagadnienia były uzupełnieniem warsztatów 
skierowanych do uczniów i dotyczyły przede wszystkim 
sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, 
komunikacji i planowania działania budującego dobry klimat 
w gronie pedagogicznym. 

Uczestnicy: 10 osób



Warsztaty dla uczniów

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty dla 
uczniów wszystkich klas I oraz dla klas IIa i IId. 

Ich celem było:
• zwiększenie integracji wśród uczniów,
• zachęcenie do współdziałania,
• rozwijanie umiejętności konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów, w tym zapobieganie i 
radzenie sobie z cyberprzemocą.



Mini projekty

Po warsztatach integracyjnych powstały trzy grupy 
miniprojektowe, które dzięki przeprowadzonym 
działaniom wpłynęły na wzmocnienie dobrego 
klimatu w szkole. 

Klasa IB zrealizowała miniprojekt “Dzień uśmiechu”.

Klasa IIA zorganizowała festiwal zdrowia -“Zdrowo 
jem, więcej wiem”.

Uczniowie z IID zaprosili na włoską ucztę w ramach 
miniprojektu “Pizza Deliziosa”.



Wyjścia rekreacyjne

W nagrodę za podjęty wysiłek, uczniowie 
zaangażowani w pracę nad miniprojektami zostali 
zaproszeni do wspólnego spędzenia czasu w ramach 
wyjścia rekreacyjnego. 
Wycieczka do kina, na łyżwy czy kręgle to szansa na 
lepsze poznanie się uczniów i wspólne, atrakcyjne 
spędzenie czasu poza murami szkoły, co dodatkowo 
sprzyja integracji-zarówno na płaszczyźnie 
rówieśniczej, jak i w relacji nauczyciel- uczniowie. 



Spotkania indywidualne

W ramach projektu obył się cykl spotkań 
indywidualnych dla uczniów z panią pedagog. 
Podczas tych spotkań uczniowie przy wsparciu 
szkolnego pedagoga i swoich rodziców mieli 
szansę popracować nad indywidualnymi 
trudnościami, wyznaczyć sobie cele do dalszej 
pracy, a także zaplanować ich realizację. 

W spotkaniach indywidualnych uczestniczyło 12 
uczniów. 



Kawiarenki dla rodziców

Rodzice uczniów Gimnazjum 37 zostali zaproszeni do 
udziału w cyklu “Kawiarenek” - spotkań przy kawie w 
szkolnej bibliotece, w nieformalnej atmosferze.

Podczas “Kawiarenek” rodzice mogli:
• porozmawiać z trenerką Stowarzyszenia Q 

Zmianom, omówić swoje wątpliwości i trudności w 
kontakcie z dzieckiem,

• podzielić się z innymi rodzicami swoimi 
doświadczeniami.



DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ!


