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Radosna Parada 

Niepodległości to jeden  

z głównych punktów 

obchodów Niepodległości 

we Wrocławiu. Pierwsza 

Parada odbyła się w 2002 

roku. Organizatorem  

i pomysłodawcą było 

Wrocławskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli. 

W Paradzie biorą udział 

uczniowie wrocławskich, szkół , przedszkoli, którzy wspólnie z orkiestrą 

reprezentacyjną wojska polskiego przechodzą ulicami miasta. Uroczystość rozpoczyna 

się Mszą Świętą w Kościele Garnizonowym w obrządku wojskowym. We Mszy 

uczestniczą kombatanci, władze miasta, poczty sztandarowe organizacji i szkół miasta 

Wrocławia. 

 
 

  

 

 

Program edukacji społecznej na temat osób starszych i procesu starzenia się. 
 
Nauczyciele placówek oświatowych, każdego szczebla, we współpracy z 
seniorami z wrocławskich uniwersytetów trzeciego wieku, podejmują działania 
edukacyjne skoncentrowane na zmianie postaw dzieci i młodzieży w stosunku do 
osób starszych i postrzegania starości przez młode pokolenie jako naturalnej fazy 
życia. Program realizowany jest  naszej szkole od 2017 roku. 

  

 

  

 



 

 

 
Projekt miejski dedykowany uczniom klas V szkól podstawowych. W 
naszej szkole jest realizowany od roku 2012 Polega  na poznawaniu 
wielokulturowego i wieloreligijnego miasta jakim jest Wrocław. 

Dzieci w ramach spaceru odwiedzają Dzielnice Wzajemnego Szacunku 
Czterech Świątyń i mają możliwość wejść do każdego z miejsc sakralnych 
by tam poznać „w pigułce” historię judaizmu, prawosławia, 
protestantyzmu i katolicyzmu. Oprócz możliwości zwiedzania Dzielnicy, 
w ramach projektu można również odwiedzić Muzułmańskie Centrum 
Kulturalno- Oświatowe i brać udział np. w warsztatach języka 
arabskiego, czy Cmentarz Żydowski . Te zajęcia to coś więcej niż lekcja 
historii. To przede wszystkim lekcja tolerancji i szacunku. 

 

  

 

 

 

 
Dolnośląscy uczniowie w ramach akcji  

MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA 

od 9 lat porządkują kresowe nekropolie, a w 

październiku zbierają znicze i wraz z ekipą TVP 

Polonia,  zawożą  je na Ukrainę i Wileńszczyznę. 

   

 

  

 



 

 

 
W ramach współpracy ze Związkiem 

Ukraińców Odział we Wrocławiu, 

odbywają się festiwale kultury ukraińskiej i 

polskiej . Wydarzenia odbywające się w 

ramach festiwalu mają na celu łączyć 

bliskie sobie kultury. 

 

  

 

 

 
Projekt organizowany przez szkoły 

należące do Dolnośląskiej Rodziny Szkół 

im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii 

Krajowej. Uczniowie dzielą się na 

oddziały zbrojne, składają przysięgę i pod 

opieką komendantów ( nauczycieli) 

realizują zadania. Tematem ostatniej 

Nocy były ,,Drogi Polski do 

Niepodległości”. 

 

 

 



 
eTwinning to społeczność szkół, uczniów i nauczycieli 
współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Biorą w 
niej udział nauczyciele wszystkich przedmiotów, pracujący z uczniami 
w wieku 3-19 lat, w tym również bibliotekarze szkolni i pedagodzy, 
realizując online międzynarodowe projekty edukacyjne. Program 
istnieje od 2005 i zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli z całej 
Europy. 
 

 

 

 

Projekt edukacyjny 100 kartek na 100-lecie Niepodległości został 
stworzony przez nauczycieli z całej Polski. W trakcie trwanie projektu 
uczniowie z każdej ze szkół wyślą 100 kartek do 100 różnych placówek 
edukacyjnych rozmieszczonych na terenie całej Polski.  

W naszej szkole projekt jest realizowany przez świetlicę szkolną. 

Cele projektu: 

- uczczenie przez uczniów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez 
Polskę, 

- promowanie postawy patriotycznej wśród uczniów, 

- promowanie i doskonalenie umiejętności komunikacji przy pomocy 
listów. 

 

 

 

http://www.zsjp2sokolowmlp.pl/wp-content/uploads/2018/10/42966964_10210509212601171_238034376103821312_n.jpg


 

 
Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli 
naukowej oraz promowanie działań edukacyjnych opartych na 
doświadczaniu. Organizatorem i pomysłodawcą akcji jest Fundacja 
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Program został objęty honorowym 
patronatem Ministra Edukacji Narodowej. 

Rozpoczęła się II edycja programu „Być jak Ignacy”. W ramach 
przedsięwzięcia uczniowie stworzą naukowe koła zainteresowań. Ich 
zadaniem jest przybliżenie oraz popularyzowanie wiedzy o najbardziej 
znanych polskich naukowcach i wynalazcach. Uczestnictwo w programie 
ma pokazać uczniom, że nauka może być fascynującą przygodą i 
sposobem rozwijania ich zainteresowań. 

W tegorocznej edycji programu młodzi ludzie poza postacią Ignacego 
Łukasiewicza, pioniera przemysłu naftowego w Europie i wynalazcy 
lampy naftowej, będą mogli poznać także dokonania m.in.: Marii 
Skłodowskiej-Curie, Mikołaja Kopernika, Kazimierza Prószyńskiego, 
Stefana Drzewieckiego. 

Zwycięzcy programu otrzymają tytuł „Naukowej Szkoły Ignacego” oraz 
atrakcyjne nagrody. 

W naszej szkole projekt jest realizowany przez świetlicę szkolną. 

 

 



 

 

 
Rocznie Polacy zużywają ok. 650 tys. ton plastikowych 
opakowań. Aż 30% z nich (200 tys. ton) stanowią butelki PET, 
powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych. Do recyklingu 
przekazywanych jest niespełna 80 tys. ton zużywanych butelek (40%), a 
pozostałe trafiają na składowiska lub do spalenia. Tymczasem, PET to 
doskonałe tworzywo do przetworzenia. Odpowiednio zagospodarowane 
może otrzymać drugie życie w postaci kolejnego opakowania (tzw. rPET) 
lub znaleźć zastosowanie w przemyśle odzieżowym, czy meblarskim. 
Już z 5 butelek PET można zrobić torbę na zakupy, a 35 wystarczy, aby 
wyprodukować bluzę polar. 

Kampania „Działaj z imPETem!” ma na celu edukację społeczeństwa w 
zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki 
PET. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca 
uwagę mieszkańców na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych 
i ich recyklingu. 

Kampania „Działaj z imPETem!” zainicjowana jest przez czterech wiodących 
producentów branży FMCG, wprowadzających na polski rynek wody i napoje 
w butelkach PET: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestle Polska S.A. 
Oddział Nestle Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o., 
Żywiec Zdrój S.A. Realizowana jest przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań 
S.A. we współpracy m.in. z podmiotami gospodarującymi odpadami w gminach. Jest 
to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce. 

W naszej szkole projekt jest realizowany przez świetlicę szkolną. 

 

 



 

http://ortograffiti.pl/

Metoda Ortograffiti zakłada indywidualizację pracy z uczniem 
przejawiającym trudności w nauce czytania, pisania i ortografii. 
Oznacza to, że dla każdego ucznia ustala się inny dostosowany do jego 
potrzeb dobór ćwiczeń. Ten odrębny sposób pracy wyznacza się 
poprzez wzorzec postępowania: rozpoznanie – pomoc – ocena. 
Pierwszy etap – rozpoznanie, służy wyłonieniu uczniów ze 
specyficznymi trudnościami i rozpoznaniu ich indywidualnych potrzeb. 
Na etapie pomocy uczeń zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej 
grupy i ustala się, jakiej formy pomocy wymaga; uczeń odbywa tu 
zajęcia dodatkowe, które dokumentowane są przez nauczyciela. Etap 
trzeci to ocena konkretnych osiągnięć ucznia i rzeczywista ocena 
efektywności udzielonej mu pomocy.  

Nauka czytania i pisania niejednemu dziecku sprawia trudności. 
Metoda Ortograffiti z Bratkiem została pomyślana i przygotowana tak, 
by pomóc uczniom pokonać te trudności. Jej specyfika polega na tym, 
że nie tylko wspiera procesy poznawcze uczestniczące w nauce czytania 
i pisania, ale też przyspiesza rozwój społeczno-emocjonalny dziecka i 
pobudza jego motywację, co jest warunkiem powodzenia. Chodzi o to, 
by uczeń chciał pracować i podejmować wyzwania. Dziecko pracujące 
Metodą Ortograffiti nie tylko będzie lepiej czytało i pisało, ale 
zauważalny będzie też jego rozwój emocjonalny i społeczny.

 

 

 

http://ortograffiti.pl/


 
http://wolontariusz.org/opis-programu-%E2%80%9Emy-dla-swiata%E2%80%9D/ 

Program „My dla świata” dotyczy aktywizowania grup społecznych do 
działań wolontariackich na rzecz społeczności lokalnych oraz 
rozwinięcie społecznych zainteresowań i uzdolnień uczestników. 

Specyfiką programu jest tworzenie środowiskowych grup wolontariuszy 
podejmujących różnorodne rodzaje aktywności w zależności od ich 
potencjału i zainteresowań oraz potrzeb lokalnych. 

Proponowany program może stać się nowatorskim elementem edukacji 
społecznej uczniów lub integracji społecznej osób wykluczanych, 
seniorów, osób niepełnosprawnych. Przygotowuje on uczestników do 
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim, rozwija 
ich zainteresowania, umiejętności komunikacyjno-społeczne, a przede 
wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych kształtując 
takie cechy jak: kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość 
na drugiego człowieka. Daje on również możliwość nawiązania 
współpracy z innymi placówkami, organizacjami i instytucjami. 

Cele programu: 

Nadrzędnym celem programu jest aktywizacja grup społecznych do 
działań wolontariackich na rzecz środowiska lokalnego oraz rozwinięcie 
społecznych zainteresowań i uzdolnień uczestników. 

 

 

 

http://wolontariusz.org/opis-programu-%E2%80%9Emy-dla-swiata%E2%80%9D/


 

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” jest adresowana zarówno 
do dzieci, jak i do wszystkich dorosłych, w szczególności do 

rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny. 
Stałym elementem działań „Bezpieczna droga do szkoły” jest zapraszanie 

policjantów na spotkania z rodzicami oraz na lekcje wychowania 
komunikacyjnego z dziećmi. Zajęcia z policjantem są dla dzieci zawsze 

dużą atrakcją, co zachęca je do poznawania zasad ruchu drogowego. Nie 
do przecenienia jest wiedza funkcjonariuszy z „drogówki”, którzy poza 

omówieniem najważniejszych przepisów, potrafią udzielić dzieciom 
porad praktycznych oraz wskazać najbardziej niebezpieczne miejsca w 
rejonie szkoły. Kształtowanie u dzieci właściwych nawyków to żmudna 

praca, ale opłaca się ją wykonać, bo nawyki te zostają na całe życie.
 

 

 
.
„Rowerowa Szkoła” to ogólnopolski projekt edukacyjnym skierowany do 
dzieci i młodzieży liceów, gimnazjów i ostatnich klas szkół 
podstawowych. 
Podstawowymi celami projektu są: promocja codziennej jazdy rowerem 
wraz z praktyczną podpowiedzią jak to robić bezpiecznie oraz 
zainicjowanie i wsparcie zmian w szkołach, aby stały się one bardziej 
przyjazne rowerzystom. Istota projektu polega na ukazaniu odbiorcy 
szerszego kontekstu powszechnego wykorzystywania roweru, jego 
oddziaływania na stan środowiska, nasze zdrowie, powszechną 
mobilność, bezpieczeństwo na drogach, a także wpływu aktywności 
obywatelskiej rowerzystów na politykę transportową.
 

 



 

 
Kampania społeczna bezpieczny przejazd – „szlaban na ryzyko!” Trwa 
nieprzerwanie od 2005 roku.  Przez pierwsze cztery edycje obejmowała 
tylko miesiące letnie. Od 2009 roku kampania trwa cały rok, natomiast 
od października 2012 roku została rozszerzona o zagadnienie wypadków 
związanych z przechodzeniem przez tory w miejscach niedozwolonych.  

  

Naszym nadrzędnym celem jest kształtowanie zachowań i utrwalanie 
postaw społecznie pożądanych, podnoszenie świadomości o zagrożeniach 
wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i 
terenach kolejowych. W konsekwencji dążymy do ograniczenia liczby 
wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach 
kolejowych.  

  

Każdego roku na przejazdach dochodzi do 200-250 kolizji i wypadków, w 
wyniku których ginie kilkadziesiąt osób. W miejscach niedozwolonych 
ma miejsce około 300 wypadków rocznie, w których śmierć ponosi 
średnio ponad 200 osób.  

  

Bezpieczeństwo na przejazdach i w rejonie „dzikich przejść” jest wspólną 
sprawą wszystkich, którzy mogą mieć na nie wpływ: kolei, policji, 
administracji, samorządów, zarządców dróg, organizacji społecznych oraz 
wszystkich ludzi dobrej woli. 

 

 



 

  

Pola Nadziei to kampania, której celem jest promowanie idei 
wolontariatu i niesienia bezinteresownej pomocy podopiecznym 
hospicjum. Jest to szeroki zakres działań edukacyjnych i wolontaryjnych, 
którego dodatkowym celem jest pozyskiwanie środków na opiekę 
paliatywną. 

Pola Nadziei są elementem międzynarodowego programu powołanego do 
życia przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej 
Brytanii. Działania podejmowane wyłącznie przez hospicja polegają na 
sadzeniu jesienią żonkili – symboli nadziei. Kiedy wiosną kwiaty 
zakwitną, tworzą całe pola nadziei i rozdawane się w ulicznych kwestach. 
Zebrane w ten sposób środki pozwalają na zaspokajanie najważniejszych 
potrzeb podopiecznych hospicjum. 

 

 

 

Nasza szkoła podejmuje współpracę z 
Poradnią Zdrowia Psychicznego HOMINE, 
 53-033 Wrocław, ul. Zwycięska 18a 

 

 

https://poradniahomine.com/


 
Ambasadorzy Dialogu to projekt miejski, realizowany przez Wrocławskie Centrum Rozwoju 

Społecznego, ukierunkowany na podnoszenie kompetencji międzykulturowych nauczycieli, 

edukatorów, pracowników świetlic, bibliotek etc. zainteresowanych tematyką otwartości, 

przeciwdziałaniem dyskryminacji, rozwijaniem atmosfery dialogu w swoim otoczeniu. 

Ambasador Dialogu pełni rolę reprezentanta swojej instytucji, ma możliwość wzięcia 

udziału w cyklicznych spotkaniach i warsztatach organizowanych przez Wrocławskie 

Centrum Rozwoju Społecznego, podczas których może wymieniać się wiedzą i dobrymi 

praktykami z innymi Ambasadorami Dialogu. 

Dzięki obecności Ambasadora Dialogu szkoła zyskuje specjalistę, który potrafi 

interweniować w sytuacjach trudnych komunikacyjnie czy kulturowo, a także organizować 

ciekawe wydarzenia. Rozwijane są przez to kompetencje międzykulturowe nauczycieli i 

wychowawców, a pośrednio również wszystkich uczniów, dzieci i ich rodziców. Szkoła 

zyskuje dostęp do nowych metod pracy z dziećmi i młodzieżą, nowych ofert edukacyjnych 

oraz lokalnych, krajowych i międzynarodowych partnerów. Dzięki temu może osiągać lepsze 

efekty swoich dotychczasowych projektów lub zainicjować nowe rozwiązania odpowiadające 

na aktualne wyzwania w pracy pedagogicznej. 

  

Projekt jest finansowany ze środków Gminy Wrocław. 
 

 



 

Być na językach to nic innego, jak być tematem rozmów wielu ludzi. 
Ludzi, którzy spotykają się w parach lub w grupach i rozmawiają o 
codziennym życiu, o tym co ich różni, co łączy, o swoich poglądach i 
zainteresowaniach. 

Właśnie takie rozmowy są sercem kampanii Wrocław na językach świata. 

Podczas kampanii, na językach świata, czyli na językach ojczystych 
obcokrajowców, którzy przyjechali do Wrocławia, by szukać tu szczęścia, 
pracy czy przyjaciół, jest Miasto – Wrocław, który łączy Polaków, 
mieszkających tu od lat i cudzoziemców, którzy dopiero przyjechali i 
dopiero próbują oswoić się z polską kulturą. To, czy rozumieją sposób 
myślenia i zachowania Polaków, ich mentalność, tradycje, a zatem 
integracja społeczna mieszkańców Wrocławia i cudzoziemców, zależy od 
tego, czy znają język polski i czy są akceptowani przez samych Polaków. 

Projekt Gminy Wrocław realizowany przez Wrocławskie Centrum 
Integracji – kampania Wrocław na językach świata – jest zatem 
odpowiedzią na potrzeby wrocławian, którzy chcą poznać i zrozumieć 
swoich sąsiadów, pochodzących z różnych krajów, a także na potrzeby 
cudzoziemców, którzy chcą zrozumieć Polaków i poznać ich kulturę, aby 
czuć się równoprawną częścią polskiego społeczeństwa. 

Celem kampanii jest: 

 wspieranie cudzoziemców mieszkających we Wrocławiu w nauce 
języka polskiego, 

 podwyższenie kompetencji językowych umożliwiających 
cudzoziemcom korzystanie z oferty Wrocławia i włączenie się do 
aktywnego życia lokalnej społeczności, 

 zaangażowanie wrocławian w proces integracji społecznej 
cudzoziemców mieszkających we Wrocławiu. 

 

 



 

Program prewencyjny, przygotowany i przeprowadzany przez Straż Miejską.  

 

Celem  programu jest: 

1. zdobycie przez uczestniczki szkolenia umiejętności mających wzmocnić 
poczucie bezpieczeństwa osobistego; 

2. propagowanie wzorców zachowań mających wpływ na unikanie różnego typu 
zagrożeń; 

3.  poszerzenie działań prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa kobiet; 
4.  przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i dyskryminacji wobec kobiet; 
5.  poszerzenie wiedzy kobiet o zjawiskach patologicznych i przestępczych; 
6. zdobycie przez uczestniczki szkolenia podstawowej wiedzy z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy; 
7. nabycie umiejętności z zakresu samoobrony 

W trakcie trwania zajęć, instruktorzy prowadzący, udzielą szczegółowego instruktażu 
oraz omówią zasady bezpieczeństwa, tak aby wykonywane techniki nie powodowały 
urazów podczas zajęć.

 

 

 
Programu proponuje integrację zespołu klasowego. Doświadczenie pokazuje, że gdy uczniowie znają 

się lepiej, wówczas rzadziej prezentują zachowania agresywne. Agresja często wynika z nieznajomości 
siebie. Kolejne zajęcia uczą, jak rozpoznawać emocje i radzić sobie z nimi, co w konsekwencji 

zmniejsza ilość zachowań destrukcyjnych. Skuteczne radzenie sobie z agresją nie jest też możliwe bez 
jasnych norm i konsekwencji w postępowaniu oraz troski o budowanie właściwych relacji. 

Zastosowane ćwiczenia pobudzają uczniów do zastanowienia się, wymiany zdań i podejmowania 
słusznych decyzji.

 

 



 

 

U podstaw programu „Dove Self-Esteem - Budowanie pozytywnej samooceny” leży 
wizja piękna jako źródła pewności siebie, a nie negatywnych emocji.  
Chcemy, aby młode pokolenie rozwijało swój potencjał w poczuciu akceptacji swojego 
ciała i wysokiej samooceny. 
Niezadowolenie z własnego wyglądu i związane z tym lęki uniemożliwiają polskim 
nastolatkom akceptacją siebie. Wpływa to negatywnie na ich zdrowie, relacje z 
rówieśnikami, wyniki w nauce i wybory życiowe.  
Jak pokazały wyniki przeprowadzonego przez Dove ogólnopolskiego badania, kiedy 
dziewczęta nie czują się dobrze we własnym ciele to:  
• 8 na 10 nie angażuje się społecznie, 
• 9 na 10 nie jest asertywnych i nie będzie umiało obronić swoich decyzji, 
• 8 na 10 cierpi na zaburzenia odżywiania lub w inny sposób naraża swoje zdrowie. 
W naszej misji towarzyszy nam ekspert Maria Rotkiel – psycholog, terapeutka 
rodzinna, trenerka rozwoju osobistego. Nasz program jest oparty o sprawdzone 
materiały, w tym porady dla rodziców, jak pomóc dzieciom tworzyć zdrowe relacje, 
przezwyciężyć problemy z akceptacją własnego ciała oraz lubić i akceptować siebie. 

 

 

 

Dbajki Grajki to  multimedialny program oparty na metodzie bajkoterapii.  
Odbiorcami projektu jest kadra pedagogiczna ze Szkół Podstawowych w tym: dyrektorzy 

szkół, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, bibliotekarz, wychowawcy, trenerzy, 
psychoterapeuci itp. - całe środowisko zawodowe, które pracuje z dziećmi do 12 roku życia.   

Projekt realizujemy w ponadnarodowym partnerstwie ze 
stowarzyszeniem niemieckim  Verein für Interkulturelle 
Kompetenzen e.V (Stowarzyszenie Kompetencji 
Interkulturowych)  
Partner testował już narzędzie w Niemczech w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy 
Ambasadzie RP w Berlinie. Następnym etapem będzie jego wdrażanie.  
Instytucja Pośrednicząca Projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu -
  www.efs.wup.poznan.pl 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - www.efs.gov.pl 

 

 

http://www.efs.wup.poznan.pl/
http://www.efs.gov.pl/
http://www.vik-ev.eu/bajki.htm


 

 

 

 

 

 

 

Temat przewodni: “EMPATIA WYCHODZI NA DOBRE“. 
Inauguracja Dnia Godności przypada na 17 października i jak przez ostatnie lata działamy do końca 
roku szkolnego: 2018/2019.  

Każdy z nas – dziecko, dorosły, senior – codziennie podejmujemy decyzje, które kształtują 

rzeczywistość. Mamy możliwość zadbania nie tylko o własną godność, ale także o godność 

innych poprzez to jak myślimy i działamy. Podejmując świadome decyzje możemy 

przyczynić się do zmiany świata na lepsze tak, aby ludzie wokół nas czuli i wierzyli w to, że 

ich życie to wartość sama w sobie. 

Dla nas godność opiera się na trzech filarach: 

1. Prawo do godności ma każdy bez względu na wiek, kolor skóry czy wyznanie. 

2. Prawa człowieka stanowią o tym jak powinniśmy być traktowani. 

3. Nasze poczucie godności warunkuje to w jaki sposób traktujemy innych. 

Światowy Dzień Godności skupia się przede wszystkim na punkcie trzecim: na sposobie w 

jaki traktujemy siebie samych i w jaki traktują nas inni. 

Pięć podstawowych zasad godności spisanych przez Global Dignity: 

1. Każdy człowiek ma prawo do godnego życia. 

2. Godne życie to możliwość osiągnięcia pełni ludzkiego potencjału – wykształcenia, 

zdrowia, dobrej pracy, przyjaźni, miłości i poczucia bezpieczeństwa. 

3. Godność oznacza prawo do wolności w podejmowaniu istotnych decyzji życiowych i 

szacunek dla innych w  korzystaniu z tego prawa. 

4. Godność jednostki jest nierozerwalnie związana z godnością innych ludzi. 

5. Godność to podstawowa wartość motywująca wszelkie działanie. 

 

 



 

Adresowany do szkół podstawowych i gimnazjów program profilaktyczno – wychowawczy 

„Strażnicy Uśmiechu” to cykl zajęć  psychoedukacyjnych, realizowanych na podstawie 32 

scenariuszy, przeznaczonych dla: 

 dzieci w wieku od 5 do 10 lat - Strażnicy Uśmiechu część 1 – dla przedszkoli i klas I - 

III  szkół podstawowych; 

 dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15 lat  - Strażnicy Uśmiechu część 2 – dla klas 

IV-VI szkół podstawowych i dla gimnazjów; 

Program „Strażnicy Uśmiechu” (z ang. „Smile Keepers”, po serbsku: „Czuwary Smiecha”) 

został opracowany przez Nadę Ignjatović-Savić - profesorkę 

psychologii  Uniwersytetu  Belgradzkiego w Serbii, po trudnych doświadczeniach wojny w 

krajach byłej Jugosławii. 

Program ten został zaadaptowany do realizacji w polskich szkołach przez Centrum 

Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  (ogólnopolską placówkę doskonalenia 

nauczycieli powołaną i prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej w latach 1977 - 

2009). 

W opinii nauczycieli, którzy uczestniczyli w szkoleniach i prowadzili warsztaty z dziećmi  w 

ostatnich latach, wdrożenie programu w szkole przyczynia się m.in. do: 

 poprawy klimatu społecznego szkoły, 

 zmniejszenia poziomu agresji i  przemocy wśród uczniów, 

 zwiększonej satysfakcji z pracy wśród nauczycieli. 

Program „Strażnicy Uśmiechu” może stanowić podstawę pracy wychowawczej oraz działań 

profilaktycznych w przedszkolach, szkołach  podstawowych i gimnazjach. 

 

 


