
 

 

Nazwa projektu:  Ambasador Roku Relacji 

Autorzy projektu:  Marta Rosińska & Grzegorz Śpiewak 

Czas trwania: październik 2018-grudzień 2019 

Cele projektu:  

 szeroko pojęta promocja roli relacji w edukacji i budowanie świadomości 

dotyczącej roli relacji wśród nauczycieli 

 popularyzacja wiedzy na temat budowania pozytywnych relacji w klasie 

 wymiana praktycznych pomysłów, scenariuszy lekcji i wartościowych 

publikacji, które pomagają nauczycielom budować dobre relacje z 

uczniami oraz ich rodzicami   

 wsparcie metodyczne nauczycieli dotyczące różnorodnych aspektów 

psychologii relacji 

 tworzenie społeczności pedagogów, chcących aktywnie rozwijać swoje 

kompetencje profesjonalne z uwzględnieniem psychologicznych 

aspektów nauczania  

 organizowanie szkoleń wspomagających nauczycieli w ich rozwoju 

zawodowym i osobistym 

 

Grupa docelowa: 



Projekt jest skierowany do nauczycieli wszystkich przedmiotów, sektorów i grup 

wiekowych, do doradców metodycznych,  do dyrektorów szkół państwowych i 

prywatnych, w tym szkół językowych, a także do trenerów i coachów. 

 

Ambasador Roku Relacji - możliwe obszary działania: 

(na zasadzie wolontariatu i do wyboru): 

 

 aktywne promowanie akcji #RR w swoim środowisku szkolnym jak i na 

portalach społecznościowych: zachęcanie innych do przystąpienia, 

rozmowy z innymi nauczycielami, dyrektorem szkoły n/t przystąpienia do 

akcji, wywieszenie w szkole np. plakatów n/t tej akcji, dzielenie się na 

forum publicznym zdjęciami tych plakatów  

 dzielenie się własnymi scenariuszami lekcji (otagowanymi hasłem 

#rokrelacji #RR), które wspomagają proces budowania grupy/ klasy  

 udostępnianie zdjęć z własnej klasy (otagowane #rokrelacji #RR), w której 

przeprowadzone były zajęcia, mające na celu wzmocnienie relacji 

nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń, nauczyciel-rodzice (spotkania z 

wychowawcą) po uprzednim uzyskaniu zgody na publikacje tych zdjęć     

w przestrzeni publicznej 

 wspieranie innych nauczycieli poprzez dzielenie się na portalach 

społecznościowych jak i w pokojach nauczycielskich ciekawą literaturą/ 

artykułami/ cytatami na temat budowania relacji w edukacji 

 prowadzenie szkolenie w swoim regionie lub webinariów n/t budowania 

relacji wg własnego planu  

 dodanie do swojego zdjęcia profilowego na FB #rokrelacji #RR lub hasło 

#Wspierambudowanierelacjiwedukacji (będzie przygotowany gotowy 

szablon) 

 jakiekolwiek inne formy współpracy, które mają na celu szerzenie celów 

akcji #RR  

 



 

 

Korzyści: 

Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z robienia czegoś dobrego dla 

świata,  

 będziemy chętnie takich ambasadorów promować na swoich profilach 

i profilach grup, do których należymy 

 będziemy wspierać ambasadorów w działaniach, np. przesyłając 

ciekawe materiały do wykorzystania w klasie 

 podejmiemy starania, żeby opublikować Wasze pomysły na lekcje/ gry 

relacyjne/ teambuildingowe w postaci elektronicznej i promować ten 

materiał wśród nauczycieli. 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego działania na rzecz budowania 

dobrych relacji w edukacji! 

Marta Rosińska & Grzegorz Śpiewak 

Kontakt: marta@e-dos.org 

 

 


