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Tytuł projektu 
 

„Rozwój osobisty w szkole - Kompendium dla uczniów,  rodziców i nauczycieli.” 

 

W ramach projektu realizowane będą trzy moduły dedykowane trzem grupom adresatów: 

 „Kompendium Nowoczesnego Ucznia” 

 „Kompendium Nowoczesnego Rodzica” 

 „Kompendium Nowoczesnego Nauczyciela” 

 
Autorzy projektu 

 

Mgr Agnieszka Bałdyga – nauczyciel kontraktowy edukacji wczesnoszkolnej,  psychopedagog,  

certyfikowany Praktyk NLP,  coach 

 

Mgr Danuta Piotrowska – wicedyrektor ds. edukacji wczesnoszkolnej, szkolny koordynator 

promocji zdrowia 

  
Miejsce i czas trwania projektu: 

 
  Zespół Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile 

  Listopad 2014 – Czerwiec 2015 

 

Podstawa prawna 

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół i placówek oświatowych z dn. 

11.09.2014 r. (nr akt DZSE.BDM.6004.4.2014.TSG) na mocy Uchwały Rady Ministrów z dnia 

8. lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna 

i przyjazna szkoła” 

 
Adresaci 

 
 Uczniowie  klas I-III i gimnazjum Zespołu Szkół nr 1 w Pile, 

 Rodzice uczniów ZS1, 

 Zainteresowani nauczyciele ZS1 i zaprzyjaźnionych placówek oświatowych. 
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Cele i główne założenia 
 

 Projekt ma na celu stworzenie zainteresowanym osobom ze środowiska 

szkolnego opcji do stymulacji ich samorozwoju poprzez stworzenie 

możliwości zdobywania wiedzy na tematy związane z rozwojem 

osobistym. 

 

 Odświeżenie wizerunku szkoły, jako przestrzeni do nauki umiejętności 

faktycznie przydatnych w codziennym funkcjonowaniu zainteresowanych 

osób w rolach uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców. 

 

 Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na 

rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach 

i placówkach, a w szczególności : kreowanie zdrowego, bezpiecznego 

i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, zapobieganie problemom 

i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz promowanie 

zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
1
 

 

 Program opiera się o przedsięwzięciu polegającym na tworzeniu 

bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, poprawy klimatu, 

zwiększeniu poczuciu akceptacji uczniów i wychowanków w społeczności 

szkolnej, zmniejszeniu zjawiska wykluczenia społecznego oraz wzroście 

kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. 

 

 Długotrwałe efekty programu wpłynąć mają na zmniejszeniu zakresu 

problemów i zachowań problemowych dzieci i młodzieży, w tym: 

zmniejszenie poziomu agresji i przemocy, cyberprzemocy, podniesieniu 

umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania 

w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych 

mediów, profilaktyka używania substancji psychoaktywnych oraz 

zwiększenie efektywności działań w zakresie rozwiązywania kryzysów 

rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży. 

 

 Poprzez realizację w/w projektu szkoła zwiększy swoją zaangażowanie na 

rzecz upowszechniania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży i ich 

rodziców, a w szczególności podejmie działania na rzecz tworzenia 

i realizowania całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia 

i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. 

 

 

                                                 
1
 Akapity 3, 4, 5, 6 za: List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół i placówek oświatowych z dn. 

11.09.2014 r. (nr akt DZSE.BDM.6004.4.2014.TSG) 
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Specyfika projektu 
 

 Osoby biorące udział w projekcie w jego ramach mają możliwość uczestnictwa 

w zajęciach rozwojowych (dzieci z klas I-III), szkoleniach i sesjach 

coachingowych oraz konsultacjach indywidualnych. 
 Szczegółowy program działań w ramach projektu i tematyka zajęć 

projektowana jest na bieżąco na podstawie indywidualnych potrzeb każdej z grup 

odbiorców (uczniowie, rodzice, nauczyciele).  
 Tematyka spotkań obejmuje kompetencje miękkie, komunikację 

interpersonalną, elementy psychopedagogiki i pedagogiki nowoczesnej w tym 

zakres nowych mediów, zagadnienia prozdrowotne  i odpowiada 

na indywidualne problemy każdej z grup odbiorców. 
 Wiedza przekazywana w ramach projektu zawiera w sobie najaktualniejsze, 

najnowocześniejsze strategie i założenia wiedzy o samorozwoju. 
 

Zasady uczestnictwa 
 

1. Możliwość uczestnictwa w projekcie dedykowana jest w pierwszej kolejności osobom 

związanym ze środowiskiem szkolnym Zespołu Szkół nr 1. 

 

2. Uczestnictwo w coachingach i szkoleniach jest dobrowolne i nieobowiązkowe. Udział 

w sesji coachingu indywidualnego wymaga uprzedniego umówienia terminu, 

a w spotkaniu szkoleniowym – zapisania się na listę chętnych (zarówno coachingi, jak 

i szkolenia obwarowane są – w zależności od tematyki i rodzaju spotkania – limitem 

miejsc ustalanym przez Prowadzące na bieżąco.) 

 

3. Udział w coachingu i szkoleniu jest dla zainteresowanych bezpłatny – Organizatorzy 

pozostawiają zainteresowanym przestrzeń do samodzielnej organizacji drobnego 

poczęstunku (kawa, herbata, ciasteczka). 

 

4. Terminy coachingów i szkoleń podawane są przez Organizatorów w trakcie trwania 

roku szkolnego, w zależności od możliwości organizacyjnych, w oparciu o roczny 

rozkład dni pracujących, dni wolnych od pracy i świąt w danym roku. 

 

5. W celu indywidualizacji realizowanych przez program potrzeb osób 

zainteresowanych udziałem, tworzony jest on w oparciu o ankietę początkową 

skierowaną do rodziców uczniów oraz wywiady z uczniami, jego zakończenie 

natomiast podsumowane będzie końcową ankietą ewaluacyjną przeprowadzoną wśród 

aktywnych uczestników projektu. 

 

6. Program projektu może ulec modyfikacji w trakcie jego trwania.
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Planowane działania 

 
                                                                                                                          Autorzy 

                                                 
2
 Ilość godzin prezentowana w tabeli może być swobodnie modyfikowana (maksymalizowana  

lub zminimalizowana) przez Organizatorów w zależności od potrzeb uczestników, możliwości Prowadzących 

i okoliczności wynikających z przebiegu roku szkolnego oraz przyczyn niezależnych od Autorów. 

 

„Rozwój osobisty w szkole 

- Kompendium dla uczniów,  rodziców i nauczycieli.” 

 
 

MODUŁ 

 

ADRESACI 

 

FORMY 

PLANOWANA 

ILOŚĆ 

GODZIN 
2
 

RAMOWA 

TEMATYKA 

 

 

 

Kompendium 

Nowoczesnego 

Ucznia 

 

Uczniowie klas 

początkowych 

zajęcia 

rozwojowe 

„Odkrywam 

siebie” 

 

15 

Pewność siebie, 

komunikacja inter- 

i intrapersonalna, 

relacje, uczenie się 

i zapamiętywanie, 

motywacja, emocje, 

relaksacja, 

optymalizacja stresu, 

kompetencja „ja”, 

inne. 

 

 

 

Uczniowie 

gimnazjum 

 

 

spotkania 

szkoleniowe 

 

 

 

6 

coachingi 

indywidualne 

W zależności od 

indywidualnych 

potrzeb. 

W zależności od 

indywidualnych 

potrzeb. 

 

 

 

 

 

Kompendium 

Nowoczesnego 

Rodzica 

 

 

 

 

 

Zainteresowani 

rodzice uczniów 

ZS1 

 

 

 

 

 

 

szkolenia 

 

 

 

 

 

 

32 

Relacje z dzieckiem, 

tożsamość rodzica, 

trudności dzieci, 

nagrody i kary 

w wychowaniu, 

pomoc dziecku 

w uczeniu się, 

motywacja, poczucie 

własnej wartości 

i pewność siebie, 

nawyki, nowoczesne 

wychowanie, inne. 

sesje 

coachingowe 

W zależności od 

indywidualnych 

potrzeb. 

W zależności od 

indywidualnych 

potrzeb. 

 

Kompendium 

Nowoczesnego 

Nauczyciela 

Zainteresowani 

nauczyciele ZS1 

i zaprzyjaźnionych 

placówek 

oświatowych 

 

 

spotkania 

szkoleniowe 

 

          

              

                6 

Coaching w 

edukacji,  nauczyciel 

– liderem, 

pedagogika 

kreatywności, inne 
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