„Pedagogiki nie powinno się sprowadzić do jakichkolwiek metod,
a raczej do właściwych postaw i relacji,
do właściwego odczytywania wewnętrznej rzeczywistości osób, którym pomagamy.”

Koniński Dzień Relacji
13 listopada 2019 r.
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁORGANIZACJI
Na Konińskim Kongresie Edukacyjnym, który odbył się w czerwcu 2019 roku wspólnie
stworzyliśmy wizję szkoły przyszłości - SZKOŁY NASZYCH MARZEŃ. Szkoły, która jest miejscem
przyjaznym dla dzieci, nauczycieli i rodziców a nauka bazuje na rozbudzaniu ciekawości
w samodzielnym odkrywaniu świata i uczeniu przez doświadczanie. Miejscem, które rozwija
indywidualny potencjał uczniów, rozbudza kreatywność i innowacyjne myślenie. Wyposaża w
kompetencje społeczne, wspiera autonomię, kształtuje zdolność decydowania o sobie
a rywalizację zastępuje poczuciem odpowiedzialności za własny rozwój, umiejętnością
współpracy, dzieleniem się wiedzą, współdziałaniem w szukaniu rozwiązań dla dobra
wspólnoty. W SZKOLE NASZYCH MARZEŃ nauka odbywa się w przyjaznej przestrzeni
dostosowanej do działania, współpracy i twórczości. Docenia się w niej kontakty z rodzicami,
nauczyciel przyjmuje rolę mentora. Fundamentem SZKOŁY NASZYCH MARZEŃ jest przede
wszystkim dbałość o relacje oraz komunikacja, która oparta jest na empatii, szacunku i
zrozumieniu potrzeb swoich jak i młodego człowieka.
Naszym celem jest również budowanie zespołów umiejących współpracować z innymi
placówkami, zespołów, które potrafią szukać nowych rozwiązań wsparcia dziecka w procesie
edukacji i wdrażać wypracowaną wizję zmian. 22 października 2019 r. odbyło się pierwsze

pokongresowe wydarzenie - Konferencja Warsztatowa SPEKTRUM
ODDZIAŁYWAŃ W EDUKACJI, realizowana przez Konińską Spółdzielnię
Socjalną SPEKTRUM. Naszym kolejnym działaniem skierowanym do
prekursorów i liderów zmian w edukacji a zainicjowanym przez Szkołę
Podstawową nr 9 oraz I Liceum Ogólnokształcące jest KONIŃSKI DZIEŃ
RELACJI, który odbędzie się 13 listopada 2019r. Serdecznie zapraszamy do jego
współorganizacji i dołączenie do grona szkół i przedszkoli, w których odbędzie się to
wyjątkowe wydarzenie!
Będziemy je szeroko promować w lokalnych mediach, w mediach społecznościowych w
gronach tzw. eduzmieniaczy oraz na profilu facebook Szkoły Naszych Marzeń. Konin został już
w Polsce zauważony ze swoimi działaniami na rzecz rozwoju edukacji. Pokażmy teraz szeroko
konińskie placówki i to jak wiele dobrego się w nich dzieje!
Dzień Relacji oraz poruszane w nim zagadnienia i sposób realizacji pozwolą Państwu na bliższe
poznanie uczniów, zbudowanie z nimi więzi i głębszej relacji a nauczycielom na zdobycie
nowych kompetencji w tworzeniu atmosfery sprzyjającej rozwojowi całej społeczności
szkolnej, by edukacja stawała się dla wszystkich jej uczestników wspaniałą przygodą a szkoła
jeszcze bardziej przyjaznym miejscem.
Poniżej dołączamy proponowany sposób przeprowadzenia Dnia Relacji oraz scenariusze
przeprowadzenia warsztatów w Państwa placówce. Mogą je Państwo dowolnie modyfikować
i dostosowywać do swoich warunków. Zachęcamy do włączenia rodziców - zaproponowaliśmy
kilka wskazówek na spotkania z nimi.

Zgłoszenia i spotkanie organizacyjne
Placówki chcące włączyć się do akcji prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres
konin.szkolanaszychmarzen@gmail.com
podając nazwę placówki oraz nazwiska osób, które będą odpowiedzialne za organizację Dnia
Relacji w Państwa placówce.
Zgłoszenia przyjmujemy do 7 listopada 2019 r.
Spotkanie organizacyjne dla organizatorów odbędzie się w dniu 4 listopada o godzinie 16:00
w Szkole Podstawowej nr 9, przy ul. Fikusowej 8 w Koninie (w Czytelni).

Propozycja przeprowadzenia w konińskich szkołach KONIŃSKIEGO DNIA
RELACJI
9:40 – 12:30
Od godz. 9:40 (po dwóch pierwszych lekcjach), zaprośmy uczniów oraz chętnych rodziców na
warsztaty, które poprowadzą wychowawcy klas oraz nauczyciele, którzy wesprą działania
poszczególnych klasach. Ważne, by KAŻDY nauczyciel w tym dniu wziął udział w zajęciach,
ponieważ za budowanie atmosfery na lekcjach, relacji odpowiadamy wszyscy. Scenariusz jest
elastyczny; jeśli nauczyciel ma swoje pomysły na zajęcia w tym dniu, oczywiście może je
włączyć w realizację. Jeżeli wychowawca uzna, że chciałby podjąć w swojej klasie temat
związany z tolerancją a nie np. z poczuciem własnej wartości - też ma takie prawo wyboru.
Pamiętajmy, że każda klasa ma swoje indywidualne potrzeby. Istotą warsztatów jest to, by
podkreślić edukatorom, że jest to dzień, w którym wszyscy pracujemy nad naszymi relacjami.
Zadbajmy o klasową przestrzeń (np. o muzykę relaksacyjną albo żeby ławki nie były ustawione
"niczym w pociągu"). Dajmy dzieciom swobodę. Niech chodzą po sali, komunikują się, śmieją.
Warsztaty w szkołach zakończą się o 12:30.
Warsztaty dla nauczycieli w I Liceum Ogólnokształcącym
13:00 – 17:00
Ul. Adama Mickiewicza 14, Konin
Tego samego dnia zapraszamy CHĘTNYCH nauczycieli oraz rodziców na warsztaty:
 Emosapiens w szkole, czyli jak budować relacje w klasie
 Moja supermoc, moja komunikacja
Uwaga! Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach muszą dokonać rejestracji:
https://dzien-roku-relacji-konin.konfeo.com/pl/groups

Promocja wydarzenia
Zachęcamy do promowania wydarzenia w Państwa stronach
internetowych oraz profilach facebook’owych. W tym celu mogą
Państwo korzystać z załączonego plakatu.
Zachęcamy również do fotograficznego dokumentowania
wydarzenia. Przesłane do nas zdjęcia umieścimy wraz z nazwą
placówki na miejskiej stronie www.konin.pl, na miejskim profilu
facebook https://www.facebook.com/KoninIloveit/ oraz profilu
inicjatywy Szkoły Naszych Marzeń
https://www.facebook.com/Konin_Szkoła-Naszych-Marzeń

Zgłoszenia do organizacji Konińskiego Dnia Relacji:
konin.szkolanaszychmarzen@gmail.com
Zgłoszenia do udziału w warsztacie dla nauczycieli w I LO:
https://dzien-roku-relacji-konin.konfeo.com/pl/groups

Życzymy Wam opartego na wzajemnej
współpracy i zrozumieniu dobrego
Konińskiego Dnia Relacji.

Grupa Koordynująca
projekt SZKOŁA NASZYCH MARZEŃ
Miasto Konin, Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, Miejski Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli, Konińska Spółdzielnia Socjalna SPEKTRUM,
Przedszkole nr 8, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła,
Podstawowa nr 10, I Liceum Ogólnokształcące, Portal Konin Dzieciom,
II Liceum Ogólnokształcące, Centrum Doskonalenia Nauczycieli (grupa jest otwarta)
INICJATORZY I AUTORZY SCENARIUSZA

SZCZEGÓLNE WSPARCIE

OPIS PROJEKTU

Adresaci projektu:
 wychowankowie przedszkoli
 uczniowie szkół podstawowych
 uczniowie szkół ponadpodstawowych
 nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli
Czas trwania:
październik – listopad 2019 r.
Koniński Dzień Relacji - 13 listopada 2019 r.
 Warsztaty dla uczniów i rodziców w szkole, przedszkolu - godz.9:30 – 12:30
 Warsztaty dla nauczycieli i rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza
Kościuszki w Koninie - godz. 13:00 – 17:00
Cele:
 propagowanie dobrych relacji i atmosfery sprzyjającej rozwojowi całej społeczności
szkolnej, by edukacja była wspaniałą przygodą, a nie męczącym obowiązkiem;
 promowanie wychowania człowieka, który potrafi sterować sobą w sposób świadomy
(samosterowność);
 rozwijanie dobrej relacji pedagogicznej między nauczycielem a uczniem, opartej na
akceptacji, uznaniu (docenianiu, a nie wyłącznie ocenianiu) i życzliwości;
 kształtowanie poprawnych relacji międzyludzkich w zespole;
 pobudzanie empatii i zrozumienia;
 promowanie wartości współpracy w zespole;
 integracja uczniów;
 budowanie wiary w siebie i własne możliwości.
Kluczowe pojęcia:
Relacja, empatia, współpraca, integracja, szacunek, tolerancja, zrozumienie.
Forma zajęć:
Praca w parach, praca grupowa.

Harmonogram działań

Lp.
1.

Działanie
Opracowanie scenariusza Dnia Relacji (Ewa Walczak, Agnieszka
Namysł - Burlaga, Aldona Olesiak, Dagmara Kuznowicz – Wolska,
Bogumiła Bartczak).

Termin
październik 2019

2.

Spotkanie organizacyjne dla organizatorów Dnia Relacji, liderów
zmian w szkole i przedszkolu
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie (Czytelnia)

4.11.2019
Godz. 16:00

3.

Rozpropagowanie idei Dnia Relacji w konińskich szkołach:
- promocja podczas spotkań grupy inicjatorów Szkoły Naszych
Marzeń,
- promocja w lokalnych mediach,

październik –
listopad 2019

- promocja w mediach społecznościowych,

- promocja w konińskich szkołach.
4.

Dzień Relacji:
9:30 – 12:30 – warsztaty w konińskich szkołach,
13:00 –17:00 - warsztat dla nauczycieli z konińskich szkół z Martą
Rosińską i Agatą Gorzelaną- Weinstok.

13.11.2019

5.

Spotkanie z rodzicami.

wg
harmonogramu
każdej ze szkół

6.

Podsumowanie i ewaluacja działań.

listopad 2019

Scenariusz warsztatów
I Propozycje ćwiczeń na dobry początek dnia
Ćwiczenie 1 – Znajdź kogoś, kto1….
Nauczycielu, wykorzystaj kartę pracy, która będzie dostosowana do wieku Twoich uczniów.

1

Materiały pochodzą z zasobów internetowych

Ćwiczenie 2 – na dobry początek
Poproś swoich uczniów, żeby ustawili się według kolejności: ( do
wyboru):
1. Ustawcie się w kolejności według daty urodzenia.
2. Ustawcie się w kolejności alfabetycznej według imienia.
3. Ustawcie się w kolejności alfabetycznej według nazwiska.
4. Ustawcie się w kolejności alfabetycznej według miejscowości pochodzenia/ nazwy ulicy.
5. Ustawcie się w kolejności od najjaśniejszego do najciemniejszego koloru włosów.
6. Ustawcie się w kolejności według koloru skarpetek od najjaśniejszego do
najciemniejszego.
7. Ustawcie się w kolejności według liczby posiadanych zwierząt. Ustawcie się alfabetycznie
według imienia.
8. Ustawcie się w kolejności według długości włosów od najdłuższych do najkrótszych.

II Propozycje ćwiczeń dla uczniów z podziałem na etapy edukacyjne
Przedszkole, klasy I- III Akceptacja siebie i poczucie własnej wartości2
Propozycję przygotowała: Bogumiła Bartczak
Celem zajęć jest uświadomienie dzieciom swoich mocnych stron, co sprzyja samoakceptacji,
poczuciu własnej wartości.
Wprowadzenie
Dzieci stoją na dywanie.
1. Zadanie dla dzieci
Przywitaj się z kolegą/koleżanką z pomocą pozytywnego gestu (może to być powitanie ze
wszystkimi dziećmi lub np. z 3 kolegami i 3 koleżankami, z najbliżej siedzącymi –
w zależności od liczebności klasy/grupy).
Dzieci siadają na dywanie.
2. Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę spotkania, wspólnie z nimi ustala, co
oznaczają pojęcia: samoakceptacja, poczucie własnej wartości, tolerancja.
Następuje dobór w pary drogą losowania.
Rozwinięcie
3. Zadanie dla dzieci
Usiądźcie naprzeciwko siebie i podajcie sobie rękę na powitanie. Znajdźcie między sobą 3
różnice i 3 podobieństwa w wyglądzie, np. „ Ja mam jasne włosy, ty masz ciemne”. „Ja mam
długie włosy, ty masz krótkie”.
Dzieci siadają przy stolikach. Mają przed sobą karty pracy i kredki. Można przygotować
lusterka.
4. Zadanie dla dzieci
2

Do opracowania scenariusza wykorzystano: „Rozwojowe wzgórze. Program rozwoju osobistego dla dzieci z
elementami arteterapii” Ewy Baranowskiej – Jojko i Aleksandry Wiechuły

Przyjrzyj się ramce, narysuj w niej siebie tak, jak lubisz wyglądać. Narysuj
to w taki sposób, jak potrafisz.
Po skończonej pracy dzieci na dywanie prezentują swoje prace.
5. Zadanie dla dzieci
Prezentując swoją pracę powiedz o swoich zainteresowaniach, o tym, co
lubisz robić.
Podczas omawiania zwracamy uwagę na indywidualne cechy dziecka oraz traktowanie
inności jako czegoś zwyczajnego.
Prace dzieci można przykleić na szarym papierze z napisem „TO MY – klasa ….”.
Relaksacja przy spokojnej muzyce. Dzieci zajmują wygodną pozycję na dywanie, zamykają
oczy.
6. Zadanie dla dzieci
Wyobraź sobie, że jest piękny dzień. Gdy uniesiesz lekko głowę, zauważysz niebieskie niebo,
po którym powoli przesuwają się obłoki. Czujesz, jak ciepłe promienie słońca ogrzewają cię
delikatnie. W oddali słychać śpiew ptaków, czujesz zapach trawy i kwiatów. Od czasu do czasu
słyszysz spokojne cykanie świerszcza. Gdy tak stoisz na łące, pomyśl, co chciałbyś teraz robić?
Co sprawia ci przyjemność?
Dzieci siadają na dywanie.
7. Zadanie dla dzieci
Pomyśl, co potrafisz robić w domu, pokaż to za pomocą ruchu.
Pomyśl, co potrafisz robić w przedszkolu/szkole, pokaż ruchem.
Pomyśl, co potrafisz zrobić dla swoich rodziców, dziadków.
Pomyśl, co potrafisz robić dla zwierząt.
Pomyśl, co potrafisz robić, aby zadbać o przyrodę.
Pomyśl przez chwilę, co potrafisz robić i co daje ci ogromną radość – pokaż to za pomocą
ruchu.
Pomyśl, co nowego zrobiłeś ostatnio, z czego bardzo się ucieszyłeś – pokaż to za pomocą
ruchu.
Dzieci siadają do stolików. Mają przed sobą kartki z bloku rysunkowego i kredki.
8. Zadanie dla dzieci
Narysuj, co potrafisz robić i z czego jesteś dumny.
Prezentacja prac dzieci. Omówienie ich wspólnie z myślą o wzmocnieniu poczucia sprawstwa
i wiary we własne możliwości. Stwarzamy możliwości do wypowiadania się na temat swoich
mocnych stron. Można porozmawiać o tym, czego dzieci chciałyby się nauczyć.
Prace można przykleić do arkusza szarego papieru z napisem „POTRAFIĘ”.
Praca przy stolikach.
9. Zadanie dla dzieci
Napisz na kartce swoje imię.
Zadaniem dzieci jest przekazywanie kartek z imionami i dopisywanie na nich miłych słów o
właścicielu, np. „Masz ładny uśmiech.”, „Dobrze grasz w piłkę.”
Na koniec ćwiczenia dzieci odczytują wpisy kolegów.
10. Zadanie dla dzieci
Jak się czujesz po odczytaniu tych miłych słów?

Zakończenie
11. Zadanie dla dzieci
Co nam dał dzisiejszy dzień?
Co nam się podobało?
Co powinniśmy zapamiętać i stosować na co dzień?
Materiały dodatkowe

Propozycja KODEKSU DOBRYCH RELACJI W GRUPIE3
3

https://www.edukacja.fdds.pl

Propozycję przygotowała: Dagmara Kuznowicz - Wolska
W ostatniej części zajęć dzieci wraz z nauczycielem układają Kodeks
Dobrych Relacji. Uczniowie swoje pomysły zapisują na dużym arkuszu
papieru. Na koniec wszyscy powtarzają te zasady i wywieszą je w
widocznym miejscu w klasie.
KODEKS DOBRYCH REALCJI

1. Bądź swoim własnym najlepszym przyjacielem - traktuj innych tak, jak sam chciałbyś
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

być traktowany!
Bądź miły dla innych, każdy potrzebuje dobrego kolegi lub koleżanki!
Bądź uczciwy i godny zaufania!
Bądź lojalny i wstawiaj się za innymi, jeśli tego potrzebują!
Miej odwagę powiedzieć „przepraszam”, jeśli popełnisz błąd i spróbuj go naprawić!
Bądź wsparciem, gdy ktoś ma zły dzień!
Baw się dobrze ze swoimi kolegami i koleżankami i pozwól innym bawić się dobrze z
tobą!
Rozwiązuj konflikty pokojowo.

Klasy IV- VI Akceptacja siebie i poczucie własnej wartości
Propozycję przygotowała: Aldona Olesiak
Celem zajęć jest zaproszenie dzieci do aktywnej pracy wokół tematu „Akceptacji siebie
i poczucia własnej wartości”4.
Wprowadzenie
Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę spotkania, pytając co rozumieją pod pojęciami:
tolerancja, akceptacja. Co mamy na myśli, kiedy mówimy o poczuciu własnej wartości? Co
czyni nas wartościowymi ludźmi? Kto i co wpływa na poczucie naszej wartości?
Rozwinięcie
Ćwiczenie 1
Zaproś uczniów do ćwiczenia – Z czego jestem dumny? W czym jestem dobry? Co umiem
najlepiej? Poproś uczniów, żeby zapisali coś miłego i wartościowego dla siebie na kolorowych
karteczkach, by łatwiej mogli to odtworzyć.
Ćwiczenie 2
Zaproś uczniów do ćwiczenia, w którym uczniowie na karteczkach zapisali rzeczy, których się
wstydzą, do których nie lubią się przyznawać, czego się boją, są ich wadami. Warto
podkreślić, że każdy z nas ma jakieś słabe strony. Ważne! Pamiętaj, że to ćwiczenie jest
4

Scenariusz zajęć został zaczerpnięty z książki Konarzewska Anna, Być (nie)zwykłym wychowawcą, Warszawa
2019, s. 95-99

dobrowolne i nie zmuszamy dzieci, jeśli nie chcą o sobie mówić w tej
kwestii.
Nauczyciel rozmawia z uczniami o samoakceptacji i odtrąceniu. Uczniowie
wyjaśniają na czym te zjawiska polegają. Jak zachowują się ludzie, którzy
są akceptowani, a jak ci, którzy nie potrafią żyć w zgodzie z sobą.
Ćwiczenie 3 - Powiedzmy sobie coś miłego
Zaproś uczniów do ćwiczenia, poproś ich, żeby na kartkach napisali sobie same miłe rzeczy i
przekazali te karteczki koleżankom, kolegom z klasy. Na koniec poproś, by uczniowie je w
skupieniu odczytali. Zapytaj uczniów jak się czują po tym ćwiczeniu.
Poproś uczniów, żeby na kartce A4 przykleili wszystkie miłe słowa, które podarowali im
koledzy i koleżanki. Pozwólcie im zabrać kartki do domu, aby codziennie budząc się, spojrzeli
na kartkę ze swoimi wartościami.
Ćwiczenie 4 – Moje imię
Zaproś uczniów do ćwiczenia. Uczniowie na kolorowych kartkach zapisują swoje imię w
pionie, do każdej litery dopisują swoją mocną cechę charakteru, uosobienia, talent, itp.
Podzielcie się refleksjami po wykonaniu tego ćwiczenia. Zapytaj, czy wykonanie zadania było
łatwe? Co mogło sprawić im kłopot?
Ostatnim zadaniem dla uczniów jest wykonanie wizytówki, reklamy samego siebie, napisu,
rysunku, który umieściłby na koszulce.
Zakończenie
1. Pamiętaj o podsumowaniu Waszej pracy. Zapytaj uczniów, jak minął im ten dzień? Co im
się najbardziej podobało? Co chcieliby zmienić?
„Moim zdaniem...” – zdania podsumowujące.
*Uwaga! Jeśli będziecie dysponować dodatkowym czasem na realizację w Dniu Relacji,
możecie zaproponować uczniom w klasach VI wykonanie dodatkowego zadania.
Praca w grupach lub w parach: jak ty/wy zmienicie swoje wady/ słabe strony w atuty?
Rozdajcie uczniom karty pracy. Autorem poniższego rysunku jest Mateusz Łysek. (#rysuję dla
moich uczniów). Po wypełnieniu kart omawiamy na forum wnioski. Mogą to być wszyscy
uczniowie lub tylko chętni, ważne, ze każdy podejmie się takiej analizy indywidualnie ( dla
siebie).

Źródło: Mateusz Łysek, #rysuję dla moich uczniów

Klasy VII – VIII Przemoc, złość, hejt
Propozycję przygotowała: Ewa Walczak
Celem zajęć jest pogłębienie pojęcia „bez przemocy” w kontekście budowania klasy bez
przemocy i hejtu, rozpoznanie tego, czym jest złość, kiedy jej używamy oraz jak należy
reagować na sytuacje, w których już się ona pojawiła.
Wprowadzenie
Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę spotkania, pytając, czym dla nich jest złość? Czy
są jakieś granice, by ją wyrazić? Celem rozmowy o złości jest zwrócenie uwagi uczniów na
fakt, że złość jest takim samym uczuciem jak każde inne i że warto popracować nad
strategiami, by wyrażać ją łagodniej.
Rozwinięcie
Ćwiczenie 1

Zapytaj uczniów, kiedy się złoszczą najbardziej. Niech wypiszą swoje
wypowiedzi np. na tablicy. W tym ćwiczeniu należy podkreślić jak różne są
to wyzwalacze i że złoszczą nas różne sprawy, nasza złość jest zależna od
sytuacji, w jakiej w tym momencie się znaleźliśmy.
Ćwiczenie 2- Granice
Tematem tego ćwiczenia będą dwa zagadnienia: uczucie złości oraz granice. Poproś uczniów,
by podzielili podłogę w sali na tyle „terenów”, ile jest grup. Grupy mogą być 7-8 osobowe.
Każda grupa jest wyspą, a każda wyspa ma swoją część, po której się swobodnie porusza.
Przeczytaj uczniom polecenia:
a) To jest wasz teren. Nadajcie mu nazwę. Wyobraźcie sobie, jak on wygląda. Narysujcie go.
b) Na dźwięk dzwonka zaczniecie się poruszać po swoim terenie i poza nim. W ciszy i bez
dotykania innych osób. Zwracajcie wówczas uwagę na to:
 Czy inne osoby wchodzą na wasz teren: jak się czuliście? Co mieliście ochotę zrobić lub
zrobiliście?
 Czemu służą granice?
 Jakie sytuacje/słowa przekraczają granicę innych osób?
 Czemu miałyby służyć granice w komunikacji między ludźmi?
Podsumowanie ćwiczenia
Ważne, by zwrócić uwagę uczniów na ich granice / przestrzeń oraz granice innych.
Budowanie świadomości na temat granic jest pierwszym krokiem do dbania o nie.
Jednocześnie świadomość tego, że każdy z nas może działać trochę inaczej, posłuży lepszej
komunikacji w zespole klasowym.

Ćwiczenie 3
Poproś chętnych uczniów o odegranie scenki z ulubionego filmu/ serialu, bądź scenki
z „życia”, w której dochodzi do konfliktu. Do tego ćwiczenia jest potrzebnych troje uczniów,
dwóch z nich odegra scenkę a trzeci będzie komentatorem. Zatrzymaj scenkę w momencie,
kiedy dojdzie do konfliktu.
W ćwiczeniu tym chodzi głównie o to, by pomyśleć, jakie oceny w głowie na temat drugiej
osoby mogą pojawić się w tej sytuacji. Jeśli będą to wulgarne słowa, zamieńcie je tak, by
można było je powiedzieć.
Podsumowanie ćwiczenia. Rozmowa- czy kiedykolwiek na głos albo tylko w głowie:
 oceniałeś kogoś (np. jesteś głupi, jesteś osłem);
 narzekałeś na kogoś (np. to przez niego nie możemy pojechać na wycieczkę);
 żądałeś czegoś (np. musisz mi dać ten długopis, inaczej nie możesz być w naszej paczce,
musisz mi pożyczyć pieniądze, daj odpisać zadanie itp.).
Celem tego ćwiczenia było zwrócenie uwagi na słowa, których niekiedy używamy w złości,
a które nie przyczyniają się do rozwiązania trudnej sytuacji, czasem nawet ją zaogniają.
Zapytaj uczniów jak się czuli po tym ćwiczeniu.
Ćwiczenie 4 - Akceptowanie złości

Celem tego ćwiczenia jest przede wszystkim zaakceptowanie uczucia
złości oraz zwrócenie uwagi na to, o czym to uczucie chce nas
poinformować. Być może jest to coś związanego
z tym, że
ktoś przekroczył nasze granice.
Nauczyciel zwraca się do klasy:
 przypomnijcie sobie, kiedy byliście (każdy osobno) bardzo/ średnio lub trochę
zezłoszczeni.
A) Chętne osoby stają przed resztą klasy i przedstawiają „zezłoszczoną” postawę
(przypominając sobie, co robiła w tamtej sytuacji), a reszta zgaduje po czym wiadomo, że ta
osoba się złości (szukacie widocznych sygnałów: miny, postawa ciała, gesty itp.).
B) Narysujcie na kartkach sylwetkę człowieka oraz oznaki swojej złości, zastanówcie się jak
te sygnały wyglądają? W których częściach ciała je odczuwacie? Postarajcie się jak najlepiej
zobrazować waszą złość (np. użyjcie różnych kolorów, kształtów).
C) Chętne osoby niech opowiedzą o jednej sytuacji, podczas której usłyszały oskarżenie,
ocenę, żądanie wobec siebie, narzekanie (lub inne zachowanie). Porozmawiajcie o tym, czy
złość rosła stopniowo, aż się zagotowała i wybuchła. Jaki to miało przebieg?
D) Inspirując się wcześniejszymi rozmowami/ ćwiczeniami, stwórzcie komiks, który opowie
o tym jak radzić sobie ze złością i wyrażać ją bez przemocy, nie krzywdząc innych.
Podsumowanie ćwiczenia.
Wiedza o tym, jak reagujemy na złość, gdzie ona się pojawia, jakie sygnały wysyła nam nasze
ciało, pozwala nam na poczucie sprawstwa i wzięcia odpowiedzialności za swoje uczucia.
Podsumowanie warsztatów, refleksja:
Co chcę zapamiętać dla siebie z tych zajęć i dlaczego?
Co mi się podobało?
Jak się teraz czuję? Za co mogłabym/mógłbym podziękować swoim kolegom/ koleżankom?
Jakie mam refleksje w kontekście budowania wspólnej przestrzeni, dialogu
i porozumienia?

Szkoły ponadpodstawowe – wszystkie klasy Tolerancja. Akceptacja innych.
Propozycję przygotowała: Agnieszka Namysł – Burlaga
Wstęp
Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematyką warsztatów. Podaje im pojęcia takie jak „tolerancja”,
„akceptacja”. Wspólnie próbują zdefiniować dane słowa, po czym rozpoczynają dyskusję na
temat tego, jak czują się w swoim środowisku, w którym na co dzień przebywają; jakie
problemy napotykają w kontaktach z innymi. Jak reagują na to, że ktoś ma inne poglądy, inaczej
się ubiera, inaczej zachowuje…
Już w momencie rozpoczęcia warsztatów, nauczyciel wyraźnie daje do zrozumienia grupie, że
słuchamy siebie nawzajem i bierzemy pod uwagę opinię każdego z klasy. Po około 10
minutowej dyskusji, nauczyciel zaprasza uczniów do dalszej części ćwiczeniowej5.
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Adam Bulandra, Jakub Kościółek. Lekcje tolerancji. Pakiet edukacyjny dla nauczycielek i nauczycieli. Stowarzyszenie Interkulturalni PL.
Kraków, 2017

Ćwiczenie 1
Drugą sekcję warsztatów rozpoczynamy od ćwiczenia „Poznajmy się lepiej”.
Dzielimy uczniów na 5-6 osobowe grupy i przekazujemy im brystol.
Zadaniem każdej z grup jest wypisanie swoich wspólnych cech (podczas tej
części, uczniowie nawiązują relację z osobami, z którymi wcześniej miały
różny kontakt, poznają się lepiej). Następnie, nauczyciel prosi o wypisanie na kartce cech
indywidualnych dla każdego członka grupy (uwaga! Cechy nie mogą się powtarzać).
Przewidywany czas na pomysły 5 -7 minut. W dalszej kolejności, uczniowie omawiają wyniki
swoich działań i wspólnie z resztą klasy przechodzimy do ich omówienia na forum.
W kolejnej części ćwiczenia nauczyciel - będąc na środku klasy - omawia wspólnie z uczniami
te cechy, które ich łączą oraz te, które ich odróżniają. Pojawiają się przemyślenia: „Jakie cechy
wspólne pojawiają się najczęściej? , „W czym jesteśmy podobni?”. Weryfikujemy to, co łączy
grupę, jakie cechy się powieliły. Następnie omawiamy różnice definiujące każdego ucznia. Czy
możemy zaakceptować to, że ktoś posiada inny system wartości, inne poglądy? Czy wspólne
cechy są w stanie pokonać różnice między nami?
Ćwiczenie 2
Po pierwszej części zajęć, przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Po wcześniejszej dyskusji na
temat podobieństw oraz różnic, próbujemy zapytać uczniów na forum jak reagujemy na to, że
ktoś jest inny od nas? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że może to wynikać np. z problemów
zdrowotnych, osobistych, trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej, niepowodzeń edukacyjnych?
W dalszej kolejności, włączamy utwór Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”. Po
wysłuchaniu, uczniowie dzielą się między sobą emocjami związanymi z utworem. W dyskusji
wymieniają różne podłoża braku tolerancji. Następnie rozmawiają na temat przyczyn zjawiska,
jakim jest nietolerancja. Dlaczego tak się dzieje? Wnioskami dzielą się na forum i tym samym
podsumowujemy dyskusję.
Kolejnym elementem ćwiczenia jest przeczytanie przez nauczyciela wiersza Jana
Twardowskiego Podziękowanie. Dyskutujemy o różnorodności świata.
Ćwiczenie 3
Drama– przejawy nietolerancji/ braku akceptacji
Dzielimy uczniów na grupy, których przedstawiciele losują temat do zaprezentowania. Każdy
z uczniów staje się aktorem i wraz z grupą pokazuje emocje i w najlepszy sposób przedstawia
problem.
Tematy na kartkach:
OBGADYWANIE
WYŚMIEWANIE SIĘ
CYBERPRZEMOC
AGRESJA SŁOWNA
WROGOŚĆ
Następnie każda z grup prezentuje za pomocą gestów, mimiki wylosowane tematy a reszta
klasy odgaduje, o jaki problem chodzi. Uczniowie dyskutują, w jaki sposób na takie sytuacje
reagować.

Podsumowanie: po zakończonych warsztatach uczniowie mają refleksję:
Co chcę zapamiętać dla siebie z tych zajęć i dlaczego?
Co mi się podobało?
Jak teraz się czuję? Za co mogłabym / mógłbym podziękować swoich
kolegom / koleżankom?
Jakie mam refleksje w kontekście budowania wspólnej przestrzeni, dialogu i porozumienia?

III Propozycja współpracy z rodzicami6
„Rodzicielstwo dla mnie to towarzyszenie dziecku w rozwoju i odkrywaniu tego, co w nim unikalne i wyjątkowe.
To tworzenie dobrej, trwałej relacji przez zauważanie, okazywanie szacunku i empatii. Wierzę, że dzieci nie
potrzebują wychowania (czyt. trenowania), ale obecności i wsparcia rodziców w poznawaniu siebie i budowaniu
zdrowej samooceny.”7(Regina Wnęk)

 Zaczynamy od rozmowy w kręgu (siedzimy w nim razem z rodzicami). Niech każdy
z rodziców przedstawi się, opowie coś o sobie, swoich pasjach, czy zawodzie. Zaznaczcie
jednak, że nie muszą wdawać się w szczegóły, jeśli sobie tego nie życzą. Możecie zacząć od
siebie, żeby ich ośmielić.
 Do rozmowy możemy dołączyć ćwiczenie PAPIEROWA DŁOŃ. Rozdajemy rodzicom czyste
kartki A4 oraz długopisy. Muszą odrysować na niej swoją dłoń, a na każdym z palców zapisać
pozytywne cechy swojego dziecka, jego pasje, sposób bycia. Omawiamy wszystko na forum.
Uwierzcie- każdy z rodziców jest ciekawy z kim do klasy chodzi jego dziecko, kim są rodzice
i jacy są rówieśnicy. W ten sposób zaspokajacie kolejną potrzebę Waszych gości.
 Zamiast PAPIEROWEJ DŁONI możecie zastosować karty DIXIT- jako metaforę mówienia
o dziecku. Rodzic wybiera kartę, która najbardziej kojarzy mu się z jego dzieckiem i na jej
podstawie opowiada o uczniu.
 Możecie wykorzystać rysunek, który wykonała Sylwia Oszczyk. Poproście rodziców, aby po
wypełnieniu podpisali rysunek. Rodzice na forum prezentują wszystkie lub wybrane
zagadnienia.
 Wychowawca powinien poddać ewaluacji swoje wywiadówki. Najlepiej zrobić to po
I półroczu. Należy ułożyć ankietę z pytaniami, które mają na celu sprawdzić, czy potrzeby
rodzica zostały zaspokojone, czy może zmienić formę spotkania, godzinę, itp.
 Zwróćmy uwagę też na to, czego chcą nasi wychowankowie. Czy znają siebie i nas? Wiedzą,
czego
od
nich
oczekujemy?
Zerknijcie
koniecznie
tutaj:
https://bycnauczycielem.blogspot.com
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Regina Wnęk: coach rodziców, pracujących mam i trener komunikacji. Gorąca zwolenniczka świadomej
i empatycznej komunikacji. Prowadzi warsztaty i sesje dla rodziców, wspierając ich w budowaniu relacji z
dziećmi opartej na zrozumieniu, szacunku i bezwarunkowej akceptacji.

Autor: Sylwia Oszczyk
Ciekawym pomysłem jest prowadzenie wywiadówki z rodzicami i uczniami. Szczególnie
w kwestiach wycieczek czy studniówki. Edukacja to przecież proces, który łączy rodzica,
ucznia i nauczyciela.
Czego unikać w kontaktach z rodzicami?
1. Krytykowania osobowości, charakteru dziecka.
2. Ciągłego skarżenia na dziecko.
3. Postawy bezradności.
4. Oskarżania rodzica za złe wychowanie dziecka.
5. Porównywania z innymi dziećmi.
6. Traktowania rodzica z góry, wywyższania się, upierania przy swoich racjach.
7. Niechęci do działania.
8. Obojętności.
9. Braku informacji o dziecku.
10. Braku czasu na rozmowę.
 A tu znajdziecie przydatne informacje o tym, jak rozmawiać z rodzicem ucznia, który

sprawia problemy: https://bycnauczycielem.blogspot.com/2018/03/jak-rozmawiac-zrodzicem-ucznia.html
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