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CELE  

Projekt ma na celu psychospołeczną edukację uczniów, którzy w trakcie bieżącego roku 

szkolnego będą zdobywać tak ważne w życiu umiejętności jak: budowanie pozytywnego 

obrazu własnej osoby, samoocenę, identyfikację swoich mocnych i słabych stron, twórcze 

rozwiązywanie problemów, radzenie sobie ze stresem, zmianami, presją. 

Celem projektu jest troska o bieżące funkcjonowanie dzieci w wielu przestrzeniach życiowych, 

ale również zapobiegnięcie w przyszłości problemom wynikającym z niesamodzielności ludzi 

młodych /problem narastający w naszym kraju/, których nikt wcześniej nie wyposażył  

w umiejętności społeczne, emocjonalne w stopniu wystarczającym, by podołali życiu  

w gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości.  

 

 

ZAŁOŻENIA  

W wielu szkołach nadal ignoruje się potrzeby emocjonalne uczniów, bardziej zwracając uwagę 

na ich osiągnięcia w nauce.  Nasza szkoła od kilku lat z sukcesami realizuje Program 

Nowoczesnej Edukacji Szkolnej, który zakłada pełną koncentrację na dziecku i jego wszystkich 

potrzebach, w tym również emocjonalnych i społecznych. 

 Projekt ,,Mistrzowie życia” bazuje na zadaniach, które wyzwolą w uczniach pomysły na sposoby 

radzenia sobie z trudnościami, zachęcą ich do pomagania innym. Wzajemna pomoc, szacunek, 

wyobrażanie sobie, co czują inni (empatia) oraz współpraca, są kluczowe dla filozofii tegorocznego 

przedsięwzięcia. 

                                                                                                                     Koordynator projektu: 

                                                                                                                     Małgorzata Żuk 

 



 

Miesiąc Tytuł modułu Cele Zadania 

 
Osoby 

odpowiedzialne 
 

 

 

IX – X 

 

 

 
  „Ja wobec 

innych” 
 

Cel główny 
 rozwijanie 

umiejętności dla 
budowania 
własnego systemu 
wartości. 

 
Uczeń 

  rozumie pojęcie 
wartości, 

  nazywa wartości 
życiowe i wyjaśnia 
ich znaczenie w 
życiu człowieka, 

  ocenia zagrożenia 
wynikające z braku 
norm społecznych, 
zasad, wychowania 
w wartościach, 

  jest zmotywowany 
do kierowania się 
wartościami, 

  jest tolerancyjny 
wobec innych 
kultur, przekonań, 
religii, norm 
społecznych. 

 

 
1.,, Wizje świata bez 
wartości”- wychowawcy 
przeprowadzą warsztaty 
profilaktyczne dotyczące 
koleżeństwa, szacunku, 
uczciwości, 
odpowiedzialności 
,tolerancji, odwagi, 
samodyscypliny, 
pokojowości, 
sprawiedliwości, 
solidarności, mądrości 
 (wybrać 3-4 wartości). 
  
2.„Co by było gdyby...”- 
wizja  świata bez norm 
społecznych, zasad, reguł, 
w różnych formach 
(scenki rodzajowe, 
plakaty, drama). 
 
 3.„Domy inności” – 
plakat  
 odzwierciedlający  
kulturę (rasa, religia, 
ubiór, życie codzienne): 
kl. I – Azja, kl. II – 
Antarktyda, kl. III – 
Australia, kl. IV – Europa 
kl. V – Ameryka 
Południowa, kl. VI – 
Afryka 
 
4.,,Tolerancja dla 
niepełnosprawności’’ -  
konkurs plastyczny 
organizowany przez 
przedstawiciela PCPR 
podczas spotkania z 
dziećmi w szkole. 
 
5. „Przeciwdziałanie 
dyskryminacji 
 i negatywnym 
stereotypom” -   
poradnik z zasadami. 
 
 

M. Tuz 
 
G. Wawrzyniak 
 
T. Wójtowicz 



 

 

XI – XII 

 

 

 

,,Wobec wyzwań 
codziennego 

życia” 
 
 

Cel główny: 
- rozwijanie umiejętności 
podejmowania decyzji. 
 
Uczeń 
- zaspakaja ciekawość 
poznawczą,  
- uczy się zdobywania 
wiedzy, 
- radzi sobie z problemami 
dnia codziennego, 
- rozwija swój twórczy 
potencjał,  
- jest zmotywowany do 
wychodzenia poza to, co 
znane i rutynowe w 
codziennym życiu, 
- ćwiczy giętkość, płynność i 
oryginalność myślenia.  

 

 

 
1.Od koła do …iPoda,  
czyli oryginalny wykaz / 
ranking największych 
wynalazków cywilizacji 
służących dniu 
codziennemu. 
 
2. ,,Kosmipomysły”-  
generowanie  pomysłów 
na nierutynowe  
spędzenie dnia w szkole i 
poza nią.  
 
3. Zabawa w … 
komiksiarzy 
-klasowy  komiks, którego 
bohaterowie 
/ a może super - 
bohaterowie/ będą 
potrafili twórczo 
rozwiązać jeden 
wymyślony  (na potrzeby 
współautorskiego  
komiksu) problem. 
 

M. Żuk 
 
A. Włodarczyk 

 

 

I – II 

 

 

„ Sztuka 
porozumiewania 
się” 

Cel główny:  
- rozwijanie umiejętności 
interpersonalnych. 
Uczeń: 
 - we właściwy sposób 
potrafi rozwiązywać 
konflikty, 
- zna sposoby i techniki 
radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych, 
- potrafi zaprezentować 
scenki  dramowe, 
-potrafi zgodnie 
współpracować w grupie, 
 

 
1.Sytuacje trudne –
warsztaty. 
 
2.Rozwiązywanie 
konfliktów- scenki 
dramowe. 
 
 3. Kalambury – zabawa 
w zespołach klasowych. 
 
4. Porozumiewanie się 
bez słów – znaczenie 
obrazków. 

E. Bury 
 
B. Hawron 
 
M. Zaworska 

 

 

III – IV 

 

 

„Wiem kim 
jestem" 

Cel główny: 
- rozwijanie umiejętności 
dla budowania 
samoświadomości. 
Uczeń: 
-  poznaje siebie, swój 
charakter, swoje mocne i 
słabe strony, 
- buduje pozytywny obraz 
samego siebie, 
- przełamuje lęk przed 
mówieniem o sobie, 
- dostrzega cechy innych 

1. Mocne i słabe strony 
człowieka- pogadanka w 
klasach.    
 
2. Autoprezentacja- 
wykonanie „herbu 
tożsamości”.   
 
3. Ja w oczach innych – 
opracowanie arkusza 
oceny koleżeńskiej. 
 
4. Sztuka rozwiązywania 

A. Niedbalska  
 
K. Czabaj 
 
M. Gibek 



oraz prezentuje swoje 
spostrzeżenia, 
- wie jak radzić sobie w 
sytuacjach kryzysowych, 
trudnych, 
- jest zmotywowany do 
utrzymywania dobrych 
relacji z innymi. 

sytuacji konfliktowych – 
scenki rodzajowe. -   

 

 

V – VI 

 

 

,,Bez stresu 
do sukcesu” 

Cel główny:  
-rozwijanie umiejętności 
radzenia sobie i kierowania 
stresem. 
  
Uczeń: 
- rozpoznaje swoje emocje, 
nastroje, myśli, 
- zna strategie redukujące 
wpływ stresu na zdrowie, 
-  wyraża emocje za pomocą 
sygnałów niewerbalnych  

 

1. Fizyczne, psychiczne 
oraz emocjonalne 
objawy stresu - mapa 
myśli. 

2.  Snuj marzenia i plany 
-zarządzanie sobą 
w czasie. 

3. Złote myśli potrafią 
natchnąć do… zmian. 

4. Zatańczyć siebie - czyli   
rysowanie ruchem 
własnych emocji . 
 

J. Trybel  
 
M. Borko-
Ciesielska 
 

 


