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Wstęp 

Inspiracją do opracowania innowacji pt. „ Wśród koleżanek i kolegów. 

Budowanie pozytywnego obrazu siebie i relacji w grupie” - stała się dla mnie 

informacja od wychowawców klas V i VI , dyrektora szkoły oraz innych nauczycieli na 

temat trudności uczniów w radzeniu sobie z sytuacjami konfliktowymi, budowaniu 

prawidłowych relacji oraz przestrzeganiu zasad obowiązujących w szkole.  

Dzisiejsza szkoła obok funkcji edukacyjnej pełni bardzo ważną rolę wychowawczą. 

To w szkole uczniowie spędzają większość dnia, nawiązują przyjaźnie, współdziałają                       

i integrują się z rówieśnikami. Tu przeżywają pierwsze sukcesy i porażki. Szkoła jest 

miejscem dostarczającym wielu okazji do powstawania różnego rodzaju konfliktów. 

Uczniowie przychodzą do szkoły ze swoimi dotychczasowymi doświadczeniami,                                     

z przyzwyczajeniami a także ze wszystkimi wyobrażeniami, jakie mają na temat 

siebie  i otaczającego świata.  Dzięki temu poznają siebie, próbują budować 

właściwe relacje z innymi, czy to z rówieśnikami czy też z dorosłymi. Posiadanie 

umiejętności łatwego nawiązywania kontaktu z innymi jest niezwykle ważne w 

samopostrzeganiu, samoocenie. Dzięki pracy w grupie, współdziałaniu i zdrowej 

rywalizacji uczniowie są w stanie zaspokoić najważniejsze potrzeby każdego 

człowieka: akceptacji, bycia lubianym, czucia się potrzebnym.  

Ponieważ pojawiające się w codziennym życiu  trudności i konflikty są naturalnym 

elementem kontaktów międzyludzkich, a to właśnie dlatego, że nie ma dwóch takich 

samych osobowości,  uczniowie  powinni uczyć się radzenia sobie z nimi, a nie 

widzieć  je jako coś złego i niepożądanego.  

W programie uwzględniłam  również  zdrowy styl życia, gdyż jest on 

nieodzownym tematem szkolnego programu profilaktyki. Proponowane zajęcia dają 

uczniom okazję do zastanowienia się nad codziennymi nawykami, korzystnymi i 



niekorzystnymi dla ich zdrowia. Ważne jest, aby zrozumieli, że oni sami są w 

znacznym stopniu odpowiedzialni za własne zdrowie. Uczniowie poszerzą również 

swoją wiedzę na temat środków uzależniających i ich wpływu na organizm człowieka.  

Realizacja programu daje uczniom możliwość  wspólnej pracy,  prowadzącej do 

osiągnięcia zamierzonego celu i poczucia świadomości, że każdy z nich ma 

jednakowy wpływ na to co dzieje się w ich grupie rówieśniczej,  jaką  w tym 

przypadku jest klasa.  

 

Ogólne założenia 

Innowacja zawiera zagadnienia związane z właściwą komunikacją, rozwiązywaniem 

nieporozumień, radzenia sobie w sytuacji nacisku ze strony rówieśników oraz  

zdrowym stylem życia. Oparta jest na szkolnym programie profilaktyki. Zawiera 

propozycje zajęć grupowych, które mają posłużyć do osiągnięcia zamierzonych 

celów oraz sprawdzenia skuteczności podejmowanych działań. Autor dopuszcza 

możliwość zamiany na inny temat niż zawarty w harmonogramie, co wynikać może z 

bieżącej potrzeby działań          w danej grupie.  

Uczestnicy programu 

Program skierowany jest do uczniów klas V – VI. Uczniowie uczestniczyć będą                     

w obowiązkowych zajęciach na godzinie wychowawczej.  

 

Miejsce realizacji: 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie.  

 

 

 



Termin realizacji: 

01.11.2015 r.  – 23.06.2017 r.  w klasie V oraz  01.11.2015 r.  – 24.06.2016 r.  w 

klasie VI. Terminy poszczególnych zajęć dostosowane będą do klasowych planów 

pracy oraz harmonogramu pracy szkoły.  

 

Forma realizacji:  

Obowiązkowe zajęcia na godzinie wychowawczej.  

 

Odpowiedzialni: Sylwia Ulatowska – pedagog szkolny, Monika Łukasiak – 

wychowawca klasy VI, Grażyna Jaskółowska – wychowawca klasy V.  

 

Koszty realizacji 

Do realizacji programu niezbędne są środki pieniężne na zakup materiałów 

papierniczych i piśmienniczych: markery, papier ksero, arkusze białego papieru, 

kolorowe karteczki samoprzylepne, klej, nożyczki itp. Wykorzystane zostaną środki              

w zakresie budżetu szkoły i Rady Rodziców. 

Ewaluacja 

 Zostanie przeprowadzona po każdych zrealizowanych zajęciach oraz na 

zakończenie pracy z danym zespołem klasowym.  

Narzędzia:- ankieta dla uczestników programu, arkusz oceny dla prowadzących, 

kwestionariusz dla wychowawców, dla rodziców,  

Cele 

W zaplanowanej  innowacji zakładam realizację  następujących celów:  

główne –  

 kształtowanie osobowości ucznia  



 wspieranie rozwoju ucznia 

 

szczegółowe -  

 pogłębianie wiedzy o sobie i innych  

 budowanie pozytywnego obrazu samego siebie , uświadamianie sobie 

mocnych stron i korzyści, jakie płyną z pozytywnej samooceny  

 umiejętność radzenia sobie ze złością  

 poznanie sposobów wyrażania złości, które są akceptowane społecznie  

 zdobycie podstawowej wiedzy o konfliktach  

 poznanie sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów                                 

z rówieśnikami, rodzicami i dorosłymi  

 uświadomienie uczniom, w jaki sposób moje zachowanie wpływa na postawy               

i zachowania grupy  

 promowanie zdrowego stylu życia  

 nauka zachowań asertywnych  

 poszerzenie  wiadomości na temat alkoholu i innych substancji 

uzależniających oraz ich działania  

Metody i techniki pracy 

praca indywidualna, grupowa, dyskusja, prelekcja, scenki, karty pracy  

 

Środki dydaktyczne 

markery, kolorowe karteczki, nożyczki, klej, arkusze papieru 

Przewidywane efekty 

Po udziale w programie uczeń: 



 potrafi konstruktywnie rozwiązać konflikt rówieśniczy 

 lepiej buduje relacje między kolegami 

 potrafi właściwie komunikować się z innymi 

 poznaje pozytywne wzorce zachowania – współpraca, zdrowa rywalizacja, co 

wpłynie na ocenę zachowania 

 podnosi swój poziom  samooceny 

 zwiększa  wiarę we własne możliwości, co wpłynie na podwyższenie  wyników             

w nauce 

 jest świadomy powodów sięgania po środki uzależniające  

 zna skutki zażywania tych środków 

 poszerza swoją wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia oraz właściwego 

odżywiania się 

 

 


