WSPÓ£PRACA SZKÓ£
Z ORGANIZACJAMI POZARZ¥DOWYMI
dobre praktyki

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
www.qzmianom.org

SPIS TREŒCI

1. Przegl¹d dobrych praktyk........................................................................................................................... 4
2. Wychowywanie to proces - Innowacyjne Programy Wychowawcze........................................................... 11
3. Wychowywanie poprzez projekt: „Ja - M³ody Obywatel”............................................................................. 14
4. Stowarzyszenie „Q Zmianom”..................................................................................................................... 18

2

WSTÊP

Szanowni Pañstwo,
to krótkie opracowanie powsta³o na skutek doœwiadczeñ wspó³pracy wybranych organizacji pozarz¹dowych,
w tym Stowarzyszenia Q Zmianom, z placówkami oœwiatowymi.
Celem poni¿szego opracowania jest promowanie dobrych praktyk wspó³pracy miêdzysektorowej,
a tak¿e zachêcenie szkó³ jeszcze niezdecydowanych do otworzenia siê na organizacje pozarz¹dowe i lokalne
grupy wsparcia.
We wspó³czesnej szkole dzieci sprawiaj¹ wiele problemów wychowawczych. Nauczyciele czêsto staj¹
przed dylematem: czy zrealizowaæ program, czy poœwiêciæ wiêcej czasu pracy wychowawczej? Organizacje
pozarz¹dowe coraz czêœciej pomagaj¹ wychowawcom i szko³om w rozwi¹zywaniu problemów wychowawczych
oraz rozwoju ich podopiecznych, otwieraj¹c szko³ê i uczniów na œwiat, anga¿uj¹c ich w ró¿norodne akcje,
rozwijaj¹c ich osobowoœæ i ambicjê. Wspó³praca tych instytucji jest bardzo zró¿nicowana. Mam nadziejê, ¿e to
krótkie opracowanie przybli¿y Pañstwu ro¿ne mo¿liwoœci wzajemnego dzia³ania nakierowanego na rozwój
m³odych obywatelek i obywateli.
Publikacja ta jest czêœci¹ projektu „Ja - M³ody Obywatel” wspó³finansowanego przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej w ramach programu „Szko³a z Pasj¹”, a tak¿e przez Miasto Sto³eczne Warszawê.
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WSPÓ£PRACA SZKÓ£ Z ORGANIZACJAMI POZARZ¥DOWYMI
- dobre praktyki

W dzisiejszych czasach placówki oœwiatowe nie s¹ ju¿ zamkniêtymi jednostkami, zajmuj¹cymi siê
jedynie uczeniem szkolarzy. Szko³a oraz przedszkole sta³y siê znacznie bardziej otwartymi instytucjami,
przy pomocy, których uczniowie poznaj¹ siebie, ¿ycie i œwiat. Sta³o siê tak, m.in. dlatego, ¿e dzisiaj wiedza
akademicka to za ma³o, aby odnieœæ sukces w ¿yciu. Zdaj¹ sobie z tego sprawê zarówno rodzice, jak i sami
nauczyciele.
Ze wzglêdu na coraz trudniejsze zadania, szko³y coraz czêœciej korzystaj¹ ze wsparcia organizacji
pozarz¹dowych oraz lokalnych grup wsparcia w celu rozwijania horyzontów uczniów. Wspó³praca taka jest te¿
coraz bardziej promowana przez organy administracji publicznej. Dobrym przyk³adem takiej promocji jest
konkurs „Otwarta Szko³a” og³aszany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ma on na celu promowanie
modelu szko³y, która poprzez dzia³ania wychowawcze i edukacyjne pomaga uczniom przyj¹æ postawê otwart¹
i prospo³eczn¹, a tak¿e wspiera rozwój aktywnoœci obywatelskiej oraz umiejêtnoœci pracy zespo³owej.
Obecnie bardzo wiele polskich szkó³ i przedszkoli zetknê³o siê z organizacjami pozarz¹dowymi czy te¿
z lokalnymi grupami aktywistów. Wspó³praca miêdzy nimi zazwyczaj rozpoczyna siê z inicjatywy tych ostatnich.
Szczególnie widaæ ten trend w szko³ach warszawskich, do których codziennie wp³ywa kilka ofert wspó³pracy od
ró¿nego typu firm edukacyjnych i organizacji pozarz¹dowych. Ofert bardzo zró¿nicowanych i trudnych do
porównania. Niestety, taka sytuacja czêsto sprawia, ¿e paradoksalnie, szko³a zamiast otworzyæ siê, zamyka siê
na wspó³pracê, nie potrafi¹c w sposób œwiadomy wybraæ oferty odpowiedniej dla siebie oraz sprawdziæ
wiarygodnoœæ organizacji.
Jednak ze wspó³pracy takiej nie warto rezygnowaæ. Jej zalet¹ jest du¿a elastycznoœæ i dynamiczny
rozwój ngo'sów. Organizacje spo³eczne szybko dostosowuj¹ siê i reaguj¹ na zmieniaj¹ce siê potrzeby uczniów.
Czêsto organizacje te skupiaj¹ specjalistów z ró¿nych dziedzin, którzy wypracowuj¹ nowatorskie rozwi¹zania,
wzbogacaj¹c szko³ê w nowe metody pracy. Ponadto, d³u¿sza wspó³praca z organizacjami umo¿liwia
odpowiadanie dostosowanie programów do potrzeb tej konkretnej szko³y. Szko³a nie jest ju¿ sama z problemami
swoich uczniów.

SZKO£A UCZY I WYCHOWUJE - ORGANIZACJE POZARZ¥DOWE TE¯

Wœród ró¿nych form dzia³añ organizacji pozarz¹dowych na rzecz uczniów mo¿na wymieniæ dwa
g³ówne obszary: dzia³ania wychowawcze i edukacyjne. S¹ to jednoczeœnie g³ówne obszary dzia³añ placówek
oœwiatowych.
Dzia³ania wychowawcze to: akcje, warsztaty, happeningi maj¹ce na celu wp³ywanie na system wartoœci
ucznia, uwra¿liwianie go na siebie i na innych, korygowanie destrukcyjnych zachowañ w œrodowisku lokalnym
i rozwi¹zywanie problemów wychowawczych.
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Poni¿ej przedstawiono niektóre przyk³ady dobrych praktyk w zakresie dzia³añ wychowawczych,
które mog¹ stanowiæ inspiracjê dla wspó³pracy szkó³ z organizacjami spo³ecznymi.

Edukacja obywatelska
Wspó³praca w tym wymiarze realizowana jest g³ównie w postaci ró¿nego rodzaju warsztatów
przeprowadzanych w szko³ach, wolontariatu oraz œwi¹tecznych akcji. Jej celem jest przede wszystkim
umacnianie postawy obywatelskiej.
Przyk³adem takiej wspó³pracy jest projekt „Ja - M³ody Obywatel” prowadzony przez Stowarzyszenie
Q Zmianom w mazowieckich szko³ach podstawowych. W ramach projektu uczniowie wybranych klas
uczestnicz¹ w jednodniowych warsztatach maj¹cych na celu rozwój postaw obywatelskich. Po skoñczeniu
warsztatów chêtni uczniowie uczestnicz¹ w zajêciach dodatkowych prowadzonych najczêœciej przez nauczycieli,
których celem jest stworzenie miniprojektu na rzecz swojego œrodowiska lokalnego. To uczniowie wybieraj¹
problem, któremu chc¹ zaradziæ, dzia³ania, jakie chc¹ w zwi¹zku z tym podj¹æ. Sami szukaj¹ sojuszników
i realizuj¹ projekt. Nauczyciel jest dla nich tylko wsparciem. W ten sposób dzieci ucz¹ siê aktywnoœci spo³ecznej.
Strona internetowa projektu: www.mlodyobywatel.org
Przyk³adem edukacji obywatelskiej s¹ te¿ projekty Centrum Edukacji Obywatelskiej, takie jak program
„M³odzi G³osuj¹”. W ramach akcji „M³odzi G³osuj¹” uczniowie szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
przygotowuj¹ i przeprowadzaj¹ w swoich szko³ach w okresie poprzedzaj¹cym wybory dzia³ania edukacyjne na
temat zasad i znaczenia udzia³u obywateli w wyborach demokratycznych, jak równie¿:
prowadz¹ lokalne projekty m³odzie¿owe zachêcaj¹ce do uczestnictwa w wyborach
organizuj¹ w swojej szkole m³odzie¿owe wybory na podobnych zasadach, na jakich przeprowadzane s¹
wybory powszechne
Celem akcji „M³odzi G³osuj¹” jest zwiêkszenie uczestnictwa m³odych ludzi w ¿yciu publicznym, w tym
zachêcenie ich do œwiadomego udzia³u w wyborach.
Strona internetowa akcji: www.ceo.org.pl/pl/mlodzi/news/opis-akcji
Lokaln¹ dobr¹ praktyk¹ w tym zakresie by³ te¿ projekt „Wolontariat, czyli pomaganie wzmacnia”.
Zrealizowa³o go Gimnazjum nr 2 im. Marii Sk³odowskiej - Curie w Nowej Rudzie we wspó³pracy ze
Stowarzyszeniem „Pro Publico Bono”. Projekt polega³ na pomocy uczniów w organizacji œwietlicy
œrodowiskowej. Wolontariusze uczestniczyli w dzia³alnoœci Stowarzyszenia, anga¿uj¹c siê w spotkania
z osobami niepe³nosprawnymi, odwiedzali pensjonariuszy Domu Pomocy Spo³ecznej, organizowali zbiórkê
¿ywnoœci, oraz akcje charytatywne.

Edukacja rozwojowa i globalna
Edukacja rozwojowa d¹¿y do uœwiadomienia dzieciom i m³odzie¿y nierównoœci bogactwa i ubóstwa na
œwiecie, przyczyn tej nierównoœci i potrzeby zrównowa¿onego rozwoju. Stara siê ona rozwijaæ umiejêtnoœci
towarzysz¹ce postêpowi na rzecz bardziej sprawiedliwego i stabilnego œwiata. Polega na uœwiadamianiu
dzieciom, ¿e ich rówieœnicy s¹ w gorszej sytuacji i ¿e nie tylko mog¹, ale te¿ powinny staraæ siê im pomagaæ.
Przyk³adem takiego dzia³ania by³ projekt „Dzieci œwiata” oparty na wspó³pracy pomiêdzy Szko³¹
Podstawow¹ w Szczeglinie a Stowarzyszeniem „MUNDI” z Poznania. W ramach projektu zrealizowano szereg
wyjazdów w ramach Klubu Mi³oœników Naszego Regionu, dziêki którym dzieci poznawa³y swoj¹ okolicê. Zosta³y
tak¿e wyg³oszone prelekcje przybli¿aj¹ce specyfikê takich krajów jak Mongolia, Kenia oraz Gruzja przez osoby,
które odby³y podró¿e do tych miejsc. Wszystkie wydarzenia by³y inspiracj¹ do dzia³ania licznych uczniowskich
kó³ zainteresowañ, które stara³y siê twórczo wykorzystaæ zgromadzone doœwiadczenia.

5

Przyk³adem edukacji rozwojowej prowadzonej na szersz¹ skalê jest projekt Polskiej Akcji Humanitarnej
„Lokalnie na rzecz mieszkañców krajów Po³udnia” skierowany do przedstawicieli 30 polskich szkó³ gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, a za ich poœrednictwem do spo³ecznoœci z miejscowoœci do 500 tys. mieszkañców.
W ramach projektu nauczyciele i uczniowie bior¹ udzia³ w szkoleniach przygotowuj¹cych do
prowadzenia akcji spo³ecznych na temat dostêpu do wody, edukacji, ¿ywnoœci oraz wspó³pracy rozwojowej.
Udostêpniane s¹ tak¿e publikacje, które zawieraj¹ informacje merytoryczne (przyczyny problemu, przyk³ady
konkretnych pañstw dotkniêtych trudn¹ sytuacj¹, skutki dla poszczególnych jednostek, statystyki), scenariusze
zajêæ do wykorzystania oraz informacje o mo¿liwoœci zaanga¿owania siê na rzecz mieszkañców krajów
Po³udnia w wybranym aspekcie, a tak¿e praktyczny przewodnik po metodzie projektu dla nauczycieli,
szczególnie w kontekœcie edukacji globalnej.
www.pah.org.pl

Edukacja ekologiczna
Edukacja Ekologiczna - to koncepcja kszta³cenia i wychowywania spo³eczeñstwa w duchu
poszanowania œrodowiska przyrodniczego zgodnie z has³em „myœleæ globalnie - dzia³aæ lokalnie”. Edukacja
ekologiczna definiowana jest tak¿e jako psychologiczno - pedagogiczny proces oddzia³ywania na cz³owieka
w celu kszta³towania jego œwiadomoœci ekologicznej.
Do kanonu dzia³añ proekologicznych organizowanych w polskich szko³ach wesz³y takie akcje jak
„Sprz¹tanie Œwiata”, „Dzieñ Ziemi” czy te¿ propagowanie segregacji odpadów oraz recyklingu. Tego rodzaju
akcje pozwalaj¹ dzieciom na rozwijanie empatii, aktywne w³¹czanie siê w ¿ycie spo³ecznoœci, a przede
wszystkim zwiêkszaj¹ œwiadomoœæ koniecznoœci dbania o swoje otoczenie, co w dobie tak wielu zagro¿eñ
ekologicznych jest bezcenne. Czêsto w szko³ach odbywa siê segregacja odpadów, zbiórka zu¿ytych baterii,
czy telefonów komórkowych. Udzia³ w tego typu akcjach nie jest zbyt czasoch³onny, a daje bardzo pozytywne
zmiany w postawie dzieci i m³odzie¿y.
www.naszaziemia.pl/programy/sprzatanie-swiata

Edukacja medialna
Ten aspekt wspó³pracy stanowi wspó³czeœnie niema³e wyzwanie. Pod uwagê nale¿y braæ nie tylko
wykszta³cenie w dzieciach umiejêtnoœci rozs¹dnego korzystania z dobrodziejstw mediów, ale tak¿e uœwiadomienie
im zagro¿eñ p³yn¹cych z nowoczesnych œrodków przekazu. Problem ten zosta³ poruszony na konferencji
„Edukacja medialna - edukacja zmiany” przez Sektor 3.0. Poni¿sze projekty zajmuj¹ siê edukacj¹ medialn¹ :
Projekt „Informacje, kto ma racjê?” jest organizowany przez Stowarzyszenie Q Zmianom. Przedmiotem
projektu jest przeprowadzenie w szko³ach podstawowych z Warszawy i okolic, innowacyjnych
piêciogodzinnych warsztatów rozwijaj¹cych wœród uczniów umiejêtnoœæ œwiadomego, krytycznego i twórczego
korzystania ze œrodków spo³ecznego przekazu oraz oceny wiarygodnoœci poszczególnych Ÿróde³ informacji.
www.qzmianom.org
Projekt „Moja Szko³a Jest Medialna - M³odzi Liderzy” to dzia³anie na rzecz edukacji medialnej, którego
zadaniem jest budowanie spo³eczeñstwa informacyjnego, nauka krytycznego myœlenia w odbiorze mediów
oraz rozwój cech interpersonalnych decyduj¹cych o sukcesie uczniów. M³odzie¿ pod okiem ekspertów
„Fundacji Media Evolution” pracuje w mobilnym studiu telewizyjnym, realizuje w³asny reporta¿ promuj¹cy
swoj¹ szko³ê, miasto, gminê lub powiat, realizuje wywiady z samorz¹dowcami oraz organizuje konferencjê
prasow¹ wraz z premier¹ swojego filmu.
www.mediaevo.pl/moja-szkola-jest-medialna/projekty-edukacja-medialna.html
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Edukacja kulturalna
W sk³ad edukacji kulturalnej wchodz¹ projekty daj¹ce szansê zapoznania siê ze sztuk¹ wy¿szego
rzêdu. Wa¿ne jest, ¿eby dzieci potrafi³y doceniaæ nie tylko to, co widz¹ w telewizji czy kinie, ale umia³y dostrzec
projekty niekomercyjne, ambitne, nios¹ce ze sob¹ ³adunek emocjonalny i g³êbsze przes³anie. W tym roku
nagrodzony przez w³adze sto³ecznego ratusza zosta³ projekt skierowany do najm³odszych pod tytu³em
„Teatralny plac zabaw” oraz do nieco starszych odbiorców: „Falenickie dziewczyny”. Pierwszy z nich to
utrzymane w konwencji cyrkowej przedstawienie na placach zabaw. Druga akcja to przedstawienie szerokiej
publicznoœci autorskich piosenek hip - hopowych kilku dziewczyn z poprawczaka w Falenicy.
Dzia³ania w tym zakresie na wiêksz¹ skalê s¹ prowadzone m.in. przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Organizacja ta wspólnie z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej przygotowa³a dzia³ania pod has³em „Filmoteka
Szkolna. Akcja!”, których celem jest upowszechnianie Filmoteki Szkolnej w szko³ach gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oraz przygotowywanie nauczycieli i uczniów do pracy z wykorzystaniem opracowanego
materia³u filmowego. Wspiera on szko³y w odkrywaniu treœci, poznawaniu filmowych œrodków wyrazu,
organizowaniu w szkole przestrzeni i czasu do pracy z filmem.
www.ceo.org.pl/pl/filmoteka-szkolna-akcja/news/opis-programu

Wsparcie w przeciwdzia³aniu przemocy
Problem przemocy w szko³ach i w polskich domach znany jest od dawna. Wiele organizacji spo³ecznych
od lat anga¿uje siê we wsparcie szkó³ i placówek oœwiatowych w tym zakresie.
Przyk³adem chyba najbardziej znanej akcji tego typu jest Program „Szko³a bez przemocy”. Jego celem jest
przeciwdzia³anie przemocy w polskich szko³ach przez zwiêkszenie œwiadomoœci problemu, zmianê postaw
wobec przemocy, a tak¿e dostarczenie szko³om konkretnego wsparcia i narzêdzi, które skutecznie i systemowo
zwalcza³yby to zjawisko. W wyniku tego programu ponad 2000 szkó³ - 6 czerwca 2011 roku - zorganizowa³o na
swoim terenie „Dzieñ Bez Przemocy”. Happeningi, konkursy, koncerty, debaty, spektakle, kolorowe marsze,
kiermasze charytatywne - to wszystko dzia³o siê jednego dnia na terenie szkó³ z ca³ej Polski. Opracowano tak¿e
Kodeks „Szko³y bez przemocy", w którym znajduj¹ siê standardy, jakie powinna spe³niaæ szko³a, której bliska jest
idea walki z przemoc¹.
www.szkolabezprzemocy.pl
Dobrym przyk³adem przeciwdzia³ania przemocy na poziomie lokalnym s¹ warsztaty „Oswoiæ Konflikt”
organizowane przez Stowarzyszenie Q Zmianom. Maj¹ na celu zapoznanie uczestników zajêæ z technikami
radzenia sobie z konfliktami. Jest to wa¿ne nie tylko w spo³ecznoœciach patologicznych, gdzie przemoc jest na
porz¹dku dziennym, ale tak¿e w asertywnym rozwi¹zywaniu problemów, tak wa¿nym w ¿yciu doros³ego
cz³owieka. Warsztaty s¹ skierowane do klas, w których wystêpuje konflikt, pojawiaj¹ siê silne napiêcia zwi¹zane
z brakiem wzajemnej akceptacji oraz nierzadko, z przemoc¹ rówieœnicz¹. Dziêki udzia³owi w warsztatach oraz
w konsultacjach z wychowawc¹, relacje pomiêdzy uczniami ulegaj¹ widocznej poprawie, a sami uczniowie ucz¹
siê rozwi¹zywaæ swoje konflikty samodzielnie i bez u¿ywania przemocy. Warsztaty s¹ dostosowywane do
specyficznych potrzeb klasy i prowadzone przez psychologów - trenerów Stowarzyszenia Q Zmianom.
www.qzmianom.org
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Dzia³ania wspieraj¹ce umiejêtnoœci psychospo³eczne oraz dojrza³oœæ psychiczn¹
Wiele organizacji spo³ecznych skupia psychologów i pedagogów na co dzieñ zajmuj¹cych siê prac¹
terapeutyczn¹. Organizacje takie s¹ du¿ym wsparciem dla pedagoga i psychologa szkolnego, który
niejednokrotnie nie jest w stanie rozwi¹zywaæ wszystkich problemów wychowawczych w szkole oraz pracowaæ
d³ugoterminowo z wszystkimi dzieæmi, które tego wymagaj¹. Poni¿ej podajemy kilka przyk³adów dzia³añ
organizacji spo³ecznych wspieraj¹cych rozwój psychiczny uczniów.

Rozwój inteligencji emocjonalnej
Dzia³ania wspieraj¹ce rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci maj¹ na celu pomóc w poznawaniu
i rozpoznawaniu nie tylko w³asnych, ale tak¿e cudzych stanów emocjonalnych. Ten aspekt inteligencji jest
komplementarny i równie wa¿ny, jak inteligencja racjonalna wyra¿ana wspó³czynnikiem inteligencji
zwanym IQ. Wa¿ne tu jest zaanga¿owanie nauczycieli klas przedszkolnych, gdy¿ w wieku przedszkolnym
najlepiej i naj³atwiej formowaæ w³aœnie tê formê inteligencji. Szkolenia oraz artyku³y z tego zakresu s¹
szeroko dostêpne w internecie, m.in. na stronie www.omep.org.pl
Jednym z dzia³añ wspieraj¹cych inteligencjê emocjonaln¹ przedszkolaków jest projekt „Zaczarowana
Kraina Emocji”. Zak³ada on holistyczne podejœcie do rozwoju emocjonalnego dzieci, w³¹czaj¹c w dzia³ania
rodziców i wychowawców. Dzieci s¹ wprowadzane w œwiat emocji na zajêciach prowadzonych przez
Wró¿ki przyby³e z Zaczarowanej Krainy Emocji. Zajêcia te oswajaj¹ dzieci z trudnymi emocjami, takimi jak:
z³oœæ, lêk, strach, zazdroœæ. Wró¿ki pozostawiaj¹ w przedszkolu Kosz z³oœci oraz Misia Emo, który
towarzyszy dzieciom i wychowawcom w dalszym oswajaniu siê z emocjami. Aby wzmocniæ dzia³anie zajêæ,
organizowane s¹ warsztaty dla rodziców, wspieraj¹ce ich w rozwijaniu dojrza³oœci emocjonalnej dzieci.
www.zaczarowanakrainaemocji.org

Poczucie w³asnej wartoœci
Powa¿nym wyzwaniem dla rodziców i wychowawców jest wspieranie poczucia w³asnej wartoœci u dziecka.
Czêsto dzieci z rodzin przemocowych nie radz¹ sobie w szkole, miêdzy innymi dlatego, ¿e nie s¹
wspierane przez rodziców i nie wierz¹ we w³asne si³y. Aby poprawiæ t¹ sytuacjê realizowane s¹ ró¿nego
rodzaju warsztaty, m.in. warsztaty: „Ja jestem OK, Ty jesteœ OK", „Razem jesteœmy gór¹”, „Nie taki stres
straszny, jak go maluj¹”, „Miêkkie l¹dowanie w szkole” prowadzone przez Stowarzyszenie Q Zmianom.
Spotkania te umo¿liwiaj¹ dzieciom dostrze¿enie w samych sobie pozytywnych, mocnych stron. Daj¹
tak¿e szansê na wiêksz¹ samoakceptacjê, co z kolei prowadzi do zwiêkszenia satysfakcji z ¿ycia.

Profilaktyka pierwszorzêdowa
Grupy socjoterapeutyczne dla dzieci oraz indywidualna opieka psychologa dla dzieci, które nie radz¹ sobie
z trudn¹ sytuacj¹ w domu to wa¿ne wsparcie dla szkó³ i pedagogów. Wsparcie dla szkó³ w tym zakresie
organizuje m.in. Stowarzyszenie „Aslan” w Warszawie.
www.aslan.org.pl
Wyzwaniem dla organizacji pozarz¹dowych jest wsparcie dzieci, które borykaj¹ siê z problemami œrodowiska
rodzinnego. Oddzia³ywania tego rodzaju winny mieæ na celu zapobieganie popadaniu w narkomaniê, alkoholizm
oraz inne uzale¿nienia, zapewnienie pomocy psychologicznej dziecku oraz najbli¿szym, a tak¿e pomoc
materialn¹. Tak¹ pomoc œwiadczy m.in. Stowarzyszenie „KARAN”. Do Œwietlic Socjoterapeutycznych uczêszczaj¹
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, rozbitych, niepe³nych, z problemem alkoholowym, w których wystêpuj¹ takie
zjawiska jak: bezrobocie, niski status materialny, przemoc fizycznai psychiczna. Dzieci te doœwiadczaj¹ problemów
z nauk¹ w szkole, maj¹ zaburzone zachowania. Niektóre doœwiadczy³y bardzo silnych urazów emocjonalnych.
Dzieci te kierowane s¹ do œwietlicy przez pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, kuratorów.
www.karan.pl
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W dobrej wspó³pracy placówek oœwiatowych z organizacjami spo³ecznymi jest tak¿e wiele przyk³adów
dzia³añ edukacyjnych, nastawionych na wzrost wyników w nauce i zdolnoœci typowo akademickich.
Poni¿ej zamieszczono krótki przegl¹d takich praktyk edukacyjnych.

Wycieczki
Mo¿liwoœæ aktywnego zwiedzenia oraz poznania nowych miejsc i ludzi dla ka¿dego ucznia jest
z pewnoœci¹ niepowtarzaln¹ okazj¹ do wszechstronnego rozwoju. Wspó³praca szkó³ z organizacjami
pozarz¹dowymi umo¿liwia takie poszerzanie horyzontów m³odych ludzi. Œwietnym przyk³adem jest wspó³praca
nawi¹zana przez wroc³awskie szko³y, których uczniowie wielokrotnie odwiedzili ju¿ inne kraje.
www.trendy.ore.edu.pl/articles/view/186

Warsztaty polepszaj¹ce umiejêtnoœæ uczenia siê
Wa¿ne jest nie tylko to, czego powinni siê uczyæ m³odzi ludzie, ale równie¿ jak powinni to robiæ. Warto
inwestowaæ w opanowywanie nowych sposobów zapamiêtywania, by u³atwiæ uczniom operowanie
informacjami. Ciekawym doœwiadczeniem mo¿e byæ skorzystanie z warsztatów oferowanych przez
Stowarzyszenie Q Zmianom, pod tytu³em „Jak siê uczyæ?". Niezwykle wa¿ne jest tak¿e inwestowanie
w twórczoœæ, kreatywnoœæ, wra¿liwoœæ estetyczn¹ oraz w szeroko pojêty rozwój artystyczny. Odpowiedzi¹ s¹
warsztaty „Jak byæ twórczym na co dzieñ?".
www.jaksieuczyc.org
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Wyk³ady
Mo¿liwe jest tak¿e nawi¹zanie wspó³pracy z uczelniami. Doskona³y przyk³ad stanowi¹ placówki
wroc³awskie. M³odzi ludzie maj¹ szansê wzi¹æ udzia³ w ciekawych zajêciach na Wydziale Biologii
i Biotechnologii, w Instytutach Fizyki i Astronomii, Chemii, Geologii, Historii Uniwersytetu Wroc³awskiego,
w spotkaniach edukacyjnych na Politechnice, Uniwersytecie Przyrodniczym, Akademii Sztuk Piêknych,
Papieskim Fakultecie Teologicznym. Kooperacja szkó³ z Wy¿sz¹ Szko³¹ Teatraln¹ czy Akademi¹ Wychowania
Fizycznego i uczelniami prywatnymi daje szansê na skorzystanie z bogatej oferty warsztatów artystycznych,
zajêæ edukacyjnych, konkursów czy seminariów.

Konkursy
Organizowanie ró¿nego rodzaju konkursów sprzyja tworzeniu siê zdrowej konkurencji poœród uczniów,
a przede wszystkim motywuje do podjêcia wysi³ku. Przyk³adem takiej inicjatywy jest konkurs matematyczny
„Pitagoras" organizowany przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, wiele konkursów literackich, medialnych
i historycznych towarzysz¹cych projektom organizacji spo³ecznej.
Do tej pory zrealizowano wiele cennych projektów opartych na wspó³pracy szkó³ lub przedszkoli
z ró¿nego rodzaju organizacjami pozarz¹dowymi. Dziêki nim dzieci mog³y zdobywaæ nowe doœwiadczenia,
wiedzê, potrzebne umiejêtnoœci i kompetencje, nowe kontakty i relacje miêdzyludzkie. Uczniowie poszerzali
swoje zainteresowania, pomagali innym, rozwi¹zywali problemy lokalne i twórczo anga¿owali siê w wa¿ne
przedsiêwziêcia. Wszystkie wymienione korzyœci zwi¹zane by³y z udzia³em w ciekawych zajêciach, wyjazdach
i dobr¹ zabaw¹. Programy takie czêsto wymagaj¹ zaanga¿owania rodziców w ¿ycie szko³y oraz zajêcia
pozalekcyjne dzieci, co z pewnoœci¹ tak¿e wp³ywa korzystnie na rozwój dzieci. Równie¿ wspó³praca nawi¹zana
z organizacjami pozarz¹dowymi, lokalnymi instytucjami oraz samorz¹dami pozwoli³a na wypracowanie
pewnych praktyk, które po zakoñczeniu projektu nadal mog¹ byæ aktywne i przynosiæ korzyœci obu stronom.
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WYCHOWYWANIE TO PROCES
- Innowacyjne Programy Wychowawcze

W ka¿dej szkole jest jakaœ klasa sprawiaj¹ca wiêksze problemy wychowawcze. Dziêki technikom
aktywnej pracy z grup¹, mo¿na doprowadziæ do lepszego funkcjonowania klas, czy te¿ do rozwoju poczucia
w³asnej wartoœci wœród uczniów. Innowacyjne Programy Wychowawcze to dzia³anie bêd¹ce przyk³adem dobrej
praktyki w tym zakresie.
Projekt jest wyjœciem naprzeciw maksymie mówi¹cej, ¿e szko³a uczy i wychowuje. Jego
przeznaczeniem jest wsparcie wychowawców klas IV - VI szkó³ podstawowych, jak i samych uczniów.
Dzia³ania podzielone s¹ na trzy etapy:
I ETAP - diagnoza problemu w klasie
II ETAP - wybór tematów warsztatów i przeprowadzenie ich przez trenerów Stowarzyszenia
III ETAP - informacja zwrotna o klasie, przekazanie wskazówek do dalszej pracy
Warsztaty s¹ prowadzone metodami aktywnymi, które s¹ podstaw¹ wszystkich projektów
Stowarzyszenia Q Zmianom. S¹ to techniki pracy grupowej pobudzaj¹ce aktywnoœæ uczniów. U³atwiaj¹ one
proces uczenia siê, czyni¹c naukê bardziej urozmaicon¹, a przez to te¿ przyjemniejsz¹. O¿ywiaj¹ atmosferê
w klasie, czêsto daj¹c niespodziewane efekty w pracy z uczniami s³abszymi. Trenerzy spotykaj¹ siê z klas¹ a¿
trzy razy i pracuj¹ z ni¹ w oparciu o procesy grupowe, co pozwala uzyskaæ trwa³¹ zmianê w klasowym
œrodowisku. Wiedza nabyta poprzez w³asne doœwiadczenie jest trwalsza. Jak mawia³ Konfucjusz „S³yszê
i zapominam. Widzê i pamiêtam. Robiê i rozumiem”.
Rezultaty wy¿ej wymienionych oddzia³ywañ:
lepsze funkcjonowanie klas
rozwój poczucia w³asnej wartoœci wœród uczniów
rozwój talentów, zainteresowañ i umiejêtnoœci uczniów
wzrost umiejêtnoœci wspó³pracy w grupie wœród uczniów objêtych projektem
lepsza wspó³praca rówieœnicza
mniejsza liczba sytuacji problemowych
Dziêki udzia³owi w naszych programach edukacyjnych, uczniowie staj¹ siê otwarci na wspó³pracê,
zyskuj¹ wiêcej zaufania do doros³ych. Szczególnie wyraŸnie widaæ to u dzieci niedostosowanych spo³ecznie,
które s¹ na zajêciach najbardziej aktywne i zaanga¿owane.
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Wywiad z Pani¹ Agnieszk¹ Koœcik, wychowawczyni¹ klasy szóstej Szko³y Podstawowej
nr 115 w Warszawie.
Zg³osi³a siê Pani do wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Q Zmianom w ramach projektu Innowacyjne
Programy Wychowawcze. Co siê Pani podoba³o we wspó³pracy z tak¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹ jak
Stowarzyszenie Q Zmianom?
- Po pierwsze, bardzo mi siê podoba³a organizacja tych warsztatów, tzn. bardzo szybka informacja zwrotna,
czêste i ³atwe kontakty z prowadz¹cymi. Doceni³am to, ¿e na spotkaniu przed warsztatami mog³am podaæ
szczegó³owe informacje dotycz¹ce klasy. Nakreœli³am moje ¿yczenia, oczekiwania. Potem razem
próbowa³yœmy wybraæ tematykê, ¿eby by³a odpowiednia dla klasy i jej problemów. Równie¿ w czasie trwania
warsztatu mia³am kontakt z tym, co siê na nich dzia³o, a nawet uczestniczy³am jako wychowawca w czêœci
warsztatów. Podoba³a mi siê konsultacja po zakoñczeniu warsztatów, kiedy otrzyma³am od trenerek
szczegó³owe informacje zwrotne na temat klasy oraz wskazówki, które mog³am wykorzystaæ w dalszej pracy.
Na czym polega³y warsztaty?
- Na pocz¹tku by³am nastawiona sceptycznie do wszelkiego rodzaju warsztatów, bo czêsto jest tak, ¿e one siê
szumnie nazywaj¹ warsztatami, a jest to po prostu wyk³ad teoretyczny. Tym razem by³o jednak inaczej. By³am
zafascynowana po pierwszych zajêciach. Dziêki temu, ¿e postanowi³am w nich braæ czynny udzia³, okaza³o siê,
¿e ja równie¿ dowiedzia³am siê czegoœ nowego, inaczej spojrza³am na niektóre dzieci. Widzia³am podczas zajêæ
du¿e zaanga¿owanie i chêæ pracy w uczniach. To te¿ mi siê bardzo podoba³o. Ja jestem polonist¹, ale wiem, ¿e
jeœli dzieci robi¹ coœ w praktyce, to lepiej rozumiej¹ niektóre sytuacje, które zdarzaj¹ siê nie tylko w szkole, ale
i w ¿yciu. Wiêc wed³ug mnie metody, które pañstwo proponuj¹, s¹ naprawdê rewelacyjne i odnosz¹ bardzo dobry
skutek. Poza tym, wychowankowie czuli siê dowartoœciowani, ¿e Pani mo¿e byæ dla nich partnerem, ¿e nie stoi
w pozycji kogoœ wy¿szego, m¹drzejszego, starszego, ale te¿ tak samo jak oni wyg³upia siê trochê, musi
potañczyæ. My, nauczyciele na co dzieñ nie pokazujemy siê z tej strony, jesteœmy raczej tacy nobliwi, okazujemy
to, ¿e jesteœmy starsi, bardziej wykszta³ceni.
Czy zauwa¿a Pani teraz efekty przeprowadzonych warsztatów?
- Po warsztatach zauwa¿y³am, ¿e moi uczniowie, jako klasa stali siê bardziej otwarci, coraz czêœciej mówi¹
o swoich emocjach, próbuj¹ je nazywaæ. Wczeœniej denerwowali siê, ale nie wiedzieli dlaczego. K³ócili siê ze
sob¹, czy robili sobie jakieœ przykroœci i w tym wszystkim widzieli tylko siebie, nie zauwa¿ali innych w danym
konflikcie. Myœlê sobie, ¿e przez to wszystko nauczyli siê te¿ wspó³dzia³ania w klasie i wiêkszej otwartoœci.
Zawsze mi siê wydawa³o, ¿e ja jako wychowawca jestem odpowiedzialna za grupê i powinnam rozwi¹zywaæ
wszystkie konflikty. Jedna z trenerek uœwiadomi³a mi, ¿e czasami warto daæ szansê dzieciom, ¿eby dzieci same
ponazywa³y problemy, jakie maj¹ w interakcjach miêdzy sob¹ i ¿eby próbowa³y znaleŸæ mo¿liwe rozwi¹zania, co
pomo¿e im uczyæ siê odpowiedzialnoœci za w³asne czyny.
Ja bowiem zawsze oczekiwa³am od siebie, ¿e bêdê zna³a odpowiedŸ na ka¿de pytanie, ¿e zawsze bêdê umia³a
rozwi¹zaæ problem. Po konsultacjach stwierdzi³am, ¿e warto dzieciom daæ trochê wiêcej przestrzeni.
W klasie po warsztatach zdarzy³a siê jakaœ k³ótnia miêdzy kolegami. Poruszy³am ten temat na lekcji. Jedna
i druga osoba opowiedzia³a, o tym, co czu³a, dlaczego tak siê zachowywa³a - bardzo ³adnie nazywali swoje
emocje. Potem zapyta³am klasy, jak oni oceniaj¹ zachowanie jednego i drugiego ch³opca, i co w takiej sytuacji
mo¿emy zrobiæ. Bardzo zaskoczy³o mnie, ¿e klasa wypowiada³a siê bardzo obiektywnie, a potem nawet sami
„wspó³winni” doszli do konkluzji, ¿e rzeczywiœcie tu sta³o siê coœ z³ego i ¿e tak nie powinno byæ. Uczniowie
stwierdzili, ¿e nie uszanowaliœmy godnoœci drugiego cz³owieka, wobec tego mamy ró¿ne œrodki, dziêki którym
mo¿emy rozwi¹zaæ ten problem i wyci¹gn¹æ dla siebie pewne konsekwencje.
Mia³am dobry kontakt z uczniami, jednak w ka¿dej grupie s¹ osoby nieco bardziej wyciszone, które za wiele
o sobie nie mówi¹. Teraz sta³y siê bardziej otwarte, czêœciej do mnie przychodz¹ ze swoimi sprawami. Myœlê, ¿e
dziêki temu nasza wiêŸ sta³a siê mocniejsza i ju¿ nie taka stricte oficjalna na zasadzie nauczyciel - uczeñ. I to s¹
takie najbardziej namacalne efekty pracy z trenerkami.
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Jakie cechy czy umiejêtnoœci trenerek by³y najbardziej przydatne we wspó³pracy?
- Przede wszystkim fakt, ¿e bardzo szybko nawi¹za³y one kontakt z uczestnikami. Tym bardziej, ¿e niektórzy
uczniowie byli nastawieni trochê wrogo. Niektórzy tak¿e nie potrafili siê tak szybko otworzyæ, ale dziêki
aktywnym metodom pracy trenerek, œwietnie poradzi³y sobie z tymi trudnoœciami. Uczniowie nawet teraz, na
godzinie wychowawczej proponuj¹, ¿e pobawimy siê w tego ludzika, albo czarodziejów i krasnoludków, albo
wybieraj¹ jakieœ inne zabawy, które w³aœnie pierwszy raz poznali na tych warsztatach.
Czy jest coœ, czego by Pani w przysz³oœci oczekiwa³a od Stowarzyszenia?
- Warsztaty te spe³ni³y moje najœmielsze oczekiwania i naprawdê jestem zadowolona ze wszystkiego:
i z trenerek, i z samych warsztatów, i z metod, którymi by³y przeprowadzane. Umówi³am siê z trenerkami, ¿e jeœli
bêdê mia³a jakiœ problem w klasie, a sama nie bêdê potrafi³a sobie poradziæ to zawsze mogê skontaktowaæ siê
z nimi i liczyæ na wsparcie.
Co z perspektywy tego doœwiadczenia uwa¿a Pani za dobre praktyki we wspó³pracy Stowarzyszenia
i szko³y?
- To, co mnie urzek³o to: bardzo dobra komunikacja miêdzy osobami prowadz¹cymi a szko³¹, bardzo dobra
wspó³praca, bardzo fajna wymiana zdañ i wskazówek. To naprawdê coœ bardzo wa¿nego dla ka¿dego
nauczyciela. Trenerki stara³y siê w ka¿dym z dzieci zauwa¿yæ coœ pozytywnego. Widzia³y te¿ sytuacje
problemowe i próbowa³y im zaradziæ, dziel¹c siê z nami spostrze¿eniami i wskazówkami. Nauczyciele nie s¹
wszystkowiedz¹cy i czêsto potrzebuj¹ jakiejœ porady profesjonalistów. Ta profesjonalna pomoc psychologów
rzeczywiœcie by³a tu bardzo wa¿na.
Czyli pomoc, komunikacja i, tak jak mówi tytu³ szkolenia, innowacyjne metody wychowawcze to s¹ te pozytywne
czynniki.
Dziêkujê za poœwiêcony czas.
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WYCHOWYWANIE POPRZEZ PROJEKT:
„Ja - M³ody Obywatel”

Projekt „Ja - M³ody Obywatel” powsta³ z inicjatywy
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom. Ma
on na celu rozwój postaw obywatelskich uczniów szkó³
podstawowych.
Ide¹ projektu jest edukacja obywatelska dzieci ze szkó³
podstawowych. Projekt przybli¿a dzieciom ideê spo³eczeñstwa
obywatelskiego, pomagaj¹c tym samym szkole w procesie
przygotowania uczniów do ¿ycia w pañstwie demokratycznym.
Tytu³owy obywatel to ktoœ, kto wie jak pe³niæ aktywn¹ rolê
w spo³eczeñstwie, posiada umiejêtnoœci, aby to zrobiæ i przede
wszystkim chce aktywnie budowaæ spo³eczeñstwo obywatelskie
w swoim lokalnym wymiarze i na miarê swoich mo¿liwoœci.
Projekt „Ja - M³ody Obywatel” ma wiêc na celu kreowanie wœród najm³odszych obywateli takich w³aœnie postaw
oraz wartoœci poprzez dostarczenie im niezbêdnej wiedzy, rozwiniêcie w nich umiejêtnoœci wspó³pracy oraz
wzbudzenie motywacji do dzia³ania.

G£ÓWNE DZIA£ANIA
G³ównym dzia³aniem w projekcie jest udzia³ uczniów wszystkich klas 4 - 6 szko³y podstawowej
w jednodniowych warsztatach dotycz¹cych spo³eczeñstwa obywatelskiego. Nastêpnie przeszkoleni wczeœniej
nauczyciele prowadz¹ piêæ zajêæ pozalekcyjnych dla chêtnej grupy uczniów, którzy w tym czasie realizuj¹ swój
w³asny miniprojekt obywatelski, rozwijaj¹c przy tym swoje poczucie odpowiedzialnoœci i szereg umiejêtnoœci.
Ka¿dy miniprojekt koñczy siê zaprezentowaniem efektów prac na forum szko³y.

MINIPROJEKTY UCZNIÓW
Odbiorcami projektu byli dotychczas uczniowie klas 4 - 6 trzynastu partnerskich szkó³ podstawowych
z Warszawy, powiatu nowodworskiego i gminy Miñsk Mazowiecki. W ramach projektu 32 nauczycieli oraz
1230 uczniów klas 4 - 6 szkó³ podstawowych wziê³o udzia³ w zajêciach warsztatowych oraz stworzy³o
miniprojekty dla spo³ecznoœci lokalnej. W wyniku tych dzia³añ wœród uczniów odnotowano oko³o 70%-wy wzrost
wiedzy o funkcjonowaniu pañstwa demokratycznego i œwiadomoœci obywatelskiej. Bardzo dobre rezultaty tych
dzia³añ zachêcaj¹ do kontynuacji ich w kolejnych placówkach.
Wiêcej informacji o projekcie znajduje siê na stronie www.mlodyobywatel.org
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MINIPROJEKTY UCZNIÓW STWORZONE W RAMACH PROJEKTU:
„Ja - M³ody Obywatel”

Teatrzyk szkolny dla najm³odszych - wystawienie „Kopciuszka”
Szko³a Podstawowa im. Barona Pierre de Coubertin'a w Budach Siennickich
Uczniowie uznali, ¿e w ich okolicy jest bardzo ma³o atrakcji dla maluchów,
brak jest przedszkoli, ma³o jest placów zabaw. W zwi¹zku z tym postanowili
sami zorganizowaæ spektakl pt. „Kopciuszek” skierowany do
najm³odszych. Ka¿de dziecko, które przychodzi³o na spektakl otrzymywa³o
balonik i bilet wstêpu, a nastêpnie poprzez bajkowe postacie by³o
prowadzone na widowniê. Spektakl mia³ wielu widzów, którzy wspólnie
z aktorami i realizatorami przedsiêwziêcia w ostatnim akcie odtañczyli
fina³ow¹ piosenkê Kopciuszka.

School Show - szukamy szkolnych talentów - zwiêkszenie oferty kulturalnej szko³y
Szko³a Podstawowa im. Stefana Starzyñskiego w Nasielsku
Na terenie Szko³y Podstawowej w Nasielsku odbywa³o siê wiele konkursów przedmiotowych oraz
sportowych. Nie by³o natomiast konkursów ani imprez typowo zwi¹zanych z talentami, a dzieci
utalentowanych jest du¿o. Grupa m³odzie¿y realizuj¹ca miniprojekt postanowi³a to zmieniæ. School Show
cieszy³ siê du¿ym powodzeniem. Konkurs zrealizowany przez grupê uczniów pokaza³ ca³ej spo³ecznoœci
szkolnej w Nasielsku nowe talenty, czêsto takie, o których nikt wczeœniej nie wiedzia³.

Czysty las wokó³ nas - akcja promuj¹ca ochronê lasów
Szko³a Podstawowa im. Kornela Makuszyñskiego w Emolinku
Emolinek le¿y na malowniczych terenach Mazowsza.
Jednak okoliczne lasy by³y systematycznie zaœmiecane
przez mieszkañców. Dzieci postanowi³y zorganizowaæ akcjê
promuj¹c¹ dbanie o okoliczne lasy poprzez uœwiadomienie
lokalnej spo³ecznoœci koniecznoœci w³aœciwego
postêpowania z odpadami. W ramach projektu uczestnicy
pozyskali do wspó³pracy osoby odpowiedzialne za ochronê
œrodowiska na terenie gminy oraz miejscowe w³adze.
Wykonali plakaty, gazetkê, has³a zachêcaj¹ce do troski
o lasy, katalog zachowañ proekologicznych adresowany do
mieszkañców. Wci¹gnêli do akcji kole¿anki i kolegów ze
szko³y, organizuj¹c akcjê sprz¹tania lasu. Dziêki
miniprojektowi dzieci uœwiadomi³y sobie i innym
mieszkañcom Emolinka, jak nale¿y prawid³owo postêpowaæ
z ró¿nego rodzaju odpadami z gospodarstw domowych
i rolnych.
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Urodziny Kubusia Puchatka
Szko³a Podstawowa im. ks. Antoniego Tyszki w Janowie
Przyjêcie pod tytu³em „Urodziny Kubusia
Puchatka” zosta³o zorganizowane dla
uczniów klas „0” oraz I. Starsi koledzy wpadli
na pomys³ zainteresowania nowych uczniów
szko³y siêganiem po ksi¹¿ki. Uczniowie
stworzyli plakaty oraz zaproszenia dla
m³odszych kolegów, aby zachêciæ ich
do przyjœcia na urodzinow¹ zabawê
Kubusia Puchatka. Stworzyli oni tak¿e
scenariusz spotkania, który przewidywa³
prezentacjê o Kubusiu Puchatku i jego twórcy A.A. Millne, a tak¿e ró¿ne konkursy, zagadki i zabawy, które
przybli¿y³y dzieciom postaæ misia. Podczas przyjêcia zosta³y zaprezentowane prace przygotowane na
wczeœniej og³oszony konkurs na naj³adniejszy portret urodzinowy Kubusia. Tañce i inne atrakcje przynios³y
wiele radoœci nie tylko najm³odszym uczniom klasy, ale tak¿e zaproszonym goœciom i organizatorom.

W œwiecie baœni
Szko³a Podstawowa im. ks. Antoniego Tyszki w Janowie
Pomys³ dyskoteki szkolnej pod tytu³em „W œwiecie baœni” zrodzi³ siê z potrzeby integracji uczniów klas
II i III. Wspólna zabawa mia³a nie tylko przys³u¿yæ siê dobrej zabawie, ale zaplanowana zosta³a tak, aby byæ
przygotowaniem do corocznego konkursu dotycz¹cego znajomoœci baœni. W innowacyjny sposób
uczniowie postanowili zmotywowaæ siê nawzajem do wziêcia w nim udzia³u. Goœci wita³ najbardziej znany
baœniopisarz H.CH. Andersen. Podczas zabawy uczniom zosta³y przybli¿one sylwetki najs³ynniejszych
twórców baœni, a nastêpnie wszyscy - nawet panie nauczycielki, brali udzia³ w quizie. Uczniowie
przygotowali te¿ mini scenki zwi¹zane z baœniami. Podczas ca³ej imprezy po sali kr¹¿y³y baœniowe
postacie z koszyczkami pe³nymi ³akoci. Taka zabawa ka¿dego by zachêci³a do czytania!

B¹dŸ EKO! Pakujmy zakupy w ekologiczne torby
Szko³a Podstawowa nr 258 im. Genera³a Jakuba Jasiñskiego w Warszawie
Uczniowie tej szko³y, po³o¿onej w samym centrum Nowej Pragi zg³osili problem porozrzucanych na osiedlu
foliowych torebek. Przeszkadza³y im brudne miejsca wspólnych zabaw na podwórku. Doskonale zdawali
sobie sprawê, ¿e folia rozk³ada siê wiele lat. Ich wspólnym pomys³em by³o propagowanie u¿ywania
lnianych - ekologicznych toreb wœród uczniów i nauczycieli szko³y. Aby nadaæ torbom osobowoœci
uczniowie postanowili pomalowaæ torby w oryginalne wzory, ¿eby ju¿ nikt nie powiedzia³, ¿e s¹ nijakie,
co sprawi³o, ¿e wszystkie egzemplarze zosta³y wyprzedane podczas aukcji szkolnej.

Wielka Cisza! Dbajmy o swoje zdrowie, bo chcieæ to móc
Szko³a Podstawowa nr 258 im. Genera³a Jakuba Jasiñskiego w Warszawie
Uczniowie skar¿yli siê na bóle g³owy po ca³ym dniu spêdzonym w szkole. Postanowili, ¿e poka¿¹
wszystkim sposób na dobr¹ zabawê i spêdzanie razem czasu bez wrzasków. 28 paŸdziernika 2011 roku
o godzinie 10:35 odby³a siê przerwa „wielkiej ciszy”. Podczas niej 400 uczniów i ca³e grono nauczycieli bez
zbêdnego ha³asu wysz³o na korytarz. Jedyne co mo¿na by³o us³yszeæ, to delikatny szum. Dzieci usiad³y
w du¿ych grupach i rozpoczê³y grê w karty, niektóre rysowa³y, inne czyta³y, a byli te¿ tacy, którzy próbowali
porozumieæ siê w jêzyku migowym. Znak, ¿e czas ju¿ na lekcjê da³a opiekunka samorz¹du dzwoni¹c
dzwonkiem rêcznym i bez protestów wszyscy rozeszli siê do swoich klas.
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Zielona pó³ka - coœ zdrowego w sklepiku
Szko³a Podstawowa nr 28 im. Stefana ¯eromskiego w Warszawie
Sklepik w Szkole Podstawowej nr 28 a¿ ugina³ siê pod ciê¿arem niezdrowych przek¹sek. Dzieci
postanowi³y stan¹æ w obronie swojego zdrowia. Wspólnie wymyœli³y sposób zatrzymania zjawiska
zajadania siê tylko i wy³¹cznie s³odyczami oraz chipsami. Dzieci przeprowadzi³y kampaniê spo³eczn¹,
której celem by³a zmiana nawyków ¿ywieniowych. Uda³o im siê wprowadziæ do sklepiku zielon¹ pó³kê, na
której znajdowa³y siê owoce oraz chipsy owocowe i warzywne. Uczniowie przeprowadzili równie¿ akcjê
promocyjn¹ zachêcaj¹c¹ do zakupu produktów z zielonej pó³ki - za ka¿dy kupiony produkt, uczeñ
otrzymywa³ drugi produkt gratis. Efektem tego miniprojektu s¹ zalegaj¹ce na pó³kach batony i uœmiechy
dzieci, jedz¹cych zdrowe przek¹ski.

Rozmowa z dzieæmi uczestnicz¹cymi w projekcie „Zielona pó³ka”
Dziewczynki, co zachêci³o Was do udzia³u w projekcie?
Emilka: Zachêci³o mnie to, ¿e bêdê razem z kolegami i bêdziemy siê na pewno œwietnie bawiæ.
Ola: Mnie zachêci³o to, ¿e bêdziemy mog³y komuœ pomóc i zrobiæ coœ dla dobra tej szko³y.
Co Wam siê podoba³o podczas realizacji miniprojektu, a co nie?
E. Wymyœlanie ró¿nych zagadek, robienie plakatów i ogólnie zabawa ze wszystkimi.
O. Mi te¿ podoba³o siê robienie plakatów i jeszcze bardzo mi siê podoba³o, jak wszyscy wymyœlaliœmy i robiliœmy flagi.
Gdybyœcie mia³y mo¿liwoœæ, czy chcia³ybyœcie uczestniczyæ w takim miniprojekcie jeszcze raz?
E. Z chêci¹, poniewa¿ mo¿emy siê bawiæ, uczyæ i mo¿emy te¿ komuœ pomóc.
Jak myœlisz Emilko, czy udzia³ w miniprojekcie sprawi³, ¿e sta³aœ siê lepsz¹ obywatelk¹?
E. Tak. Na przyk³ad moja mama kupuje mi czasami chipsy. Nied³ugo s¹ w³aœnie moje urodziny i zaproponowa³am
mamie, ¿eby nie by³o wtedy tylko fast-foodów, ale te¿ owoce. Po tych zajêciach bardzo mi siê to spodoba³o - bardziej
chce mi siê jeœæ owoce. Zasmakowa³y mi. To zachêci³o mnie, ¿eby bardziej zwracaæ uwagê na swoje zdrowie.
Czy poleci³ybyœcie innym udzia³ w tym projekcie?
E. Ja myœlê, ¿e z wielk¹ chêci¹. Dzieci myœl¹ o owocach, ¿e s¹ z³e. Gdyby spróbowa³y uczestniczyæ w takim
miniprojekcie to myœlê, ¿e zachêca³yby te¿ innych.
O. Tak. Wszyscy powinni pomagaæ innym.
Pamiêtam, ¿e kiedy zbieraliœmy grupê do projektu, to Wy równie¿ robi³yœcie plakat, ¿eby zachêciæ
innych do udzia³u, prawda? Powiedzcie teraz, co uda³o siê Wam osi¹gn¹æ przez realizacjê projektu przez plakaty, promocje z owocami? Jakie s¹ teraz efekty?
O. Du¿o osób kupuje te owoce.
Czy w sklepiku teraz te¿ s¹ owoce?
E. Tak, jest zielona pó³ka.
Minê³o ju¿ prawie pó³tora miesi¹ca od Waszego projektu.
E. Pierwszy dzieñ, jak by³a zielona pó³ka, to chodzi³yœmy z Ol¹ po szkole, zachêca³yœmy. Mówi³yœmy, ¿e jest taka
pó³ka, ¿e op³aca siê kupowaæ, bo to naprawdê pomo¿e nam nie tylko w tym, ¿e bêdziemy siê zdrowo od¿ywiali,
ale te¿ w tym, ¿e polubimy te owoce, nie bêdziemy jeœæ chipsów, ciastek.
Olu, jakich efektów siê spodziewa³aœ?
O. Myœla³am, ¿e pan w sklepiku nie bardzo siê zgodzi, ale w koñcu mu siê to spodoba³o. By³am tym zaskoczona.
E. Kiedy zerka³am, nauczyciele kupowali w sklepiku chêtniej owoce ni¿ ciastka, batony. Im pasuj¹ po prostu owoce.
Jak oceniacie taki pomys³, ¿e my, jako Stowarzyszenie, przychodzimy do Was i chcemy wspólnie
z Wami coœ zrobiæ?
E. Tak, to jest super pomys³.
O. Ja te¿ uwa¿am, ¿e to jest super pomys³ i wszystkich nas to zjednoczy³o. Kiedyœ nie lubi³yœmy Grzeœka, a teraz
jest naszym koleg¹.
E. Poprzez zabawê zyska³yœmy te¿ kolegów, których kiedyœ nie darzy³yœmy sympati¹. Poprzez zabawê, naukê,
wspólnotê teraz mamy o wiele wiêcej przyjació³.

17

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom

Od roku 2004 zajmujemy siê pomoc¹ psychologiczn¹ oraz rozwojem umiejêtnoœci miêkkich w polskiej
oœwiacie. W swoich szeregach posiadamy profesjonaln¹ kadrê trenerów i psychologów. Nasi wspó³pracownicy
to osoby z wykszta³ceniem psychologicznym, posiadaj¹ce doœwiadczenie w pracy z dzieæmi oraz
w prowadzeniu zajêæ metodami aktywnymi.
Prowadzimy tak¿e warsztaty dla nauczycieli, którzy chcieliby udoskonaliæ swój warsztat pracy. S¹ one
prowadzone metodami aktywizuj¹cymi i skupiaj¹ siê na rozwoju umiejêtnoœci pracy z grup¹. Wyposa¿aj¹
pedagogów w wiedzê na temat asertywnoœci, wzmacniaj¹c ich pewnoœæ siebie. Ich d³ugoœæ i zakres s¹
dostosowywane do potrzeb danej placówki.
Wiêkszoœæ zajêæ prowadzimy dla sta³ych, zadowolonych z naszej pomocy placówek oœwiatowych.
Pracujemy z dzieæmi i m³odzie¿¹.
Pomagamy im rozwin¹æ skrzyd³a poprzez:

Pracujemy w obszarach:
komunikacji interpersonalnej
inteligencji emocjonalnej
wzmacniania samooceny
radzenia sobie ze stresem
motywacji do nauki
rozwi¹zywania konfliktów
rozwijania twórczoœci
samodzielnego myœlenia
aktywizacji obywatelskiej
sposobów uczenia siê i mnemotechnik
edukacji medialnej

indywidualne podejœcie
autorskie programy edukacyjne
gry edukacyjne
æwiczenia ruchowe
pobudzanie do myœlenia
wzmacnianie osobistych zdolnoœci
zachêcanie do wspólnego dzia³ania
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Nasze metody i programy edukacyjne powsta³y w oparciu o psychologiê
i pedagogikê humanistyczn¹

Humanistyczne podejœcie do uczniów
Pedagogika humanistyczna jest podejœciem daj¹cym mo¿liwoœæ samorealizacji ucznia przy wysokiej
umiejêtnoœci wychowawczej nauczyciela.
Uczeñ jest jednostk¹ autonomiczn¹ i ma prawo do podmiotowoœci tzn. jest niezale¿ny i odpowiedzialny za
swoje postêpowanie. Nauczyciel i rodzic s¹ po to, aby go wspieraæ i wspomagaæ.
Nauczyciel liczy siê z poczuciem godnoœci i wartoœci ucznia, jego potrzebami psychicznymi, okazuje mu
szacunek i zapewnia warunki do samorealizacji. Z drugiej strony wychowawca jest równie¿ podmiotem nale¿y mu siê szacunek i realizacja w³asnych potrzeb.
Ka¿dego cz³owieka cechuje naturalne d¹¿enie do wzrostu, potrzeba uczenia siê i poznawania œwiata.
Uczeñ jest partnerem wychowawcy, wychowawca jest jedynie animatorem, inicjatorem procesu
wychowania i nauczania.

„Cz³owiekiem wykszta³conym mo¿na nazwaæ jedynie kogoœ, kto nauczy³ siê, jak siê
uczyæ, cz³owieka, który nauczy³ siê, jak siê adoptowaæ i zmieniaæ, cz³owieka, który zda³ sobie
sprawê z tego, i¿ ¿adna wiedza nie jest pewna, ¿e tylko proces poszukiwania wiedzy stwarza
podstawy pewnoœci”.
Carl Rogers
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