
 

 

Szanowni Państwo, 

W imieniu organizatorów akcji Rok Relacji w Edukacji 2.0 pragnę bardzo serdecznie 

zaprosić Pani/ Pana szkołę/ ośrodek szkoleniowy do udziału w inicjatywie, która ma 

na celu aktywne promowanie idei dobrych relacji w naszych szkołach jak i skutecznej 

współpracy na linii nauczyciel-uczeń, uczeń- uczeń, nauczyciel-rodzice oraz 

nauczyciel-dyrektor szkoły.  

Dobre relacje oparte na zaufaniu, wzajemnej wymianie zdań, empatii oraz tworzeniu 

środowiska przyjaznego uczniom, nauczycielom i rodzicom to, jak wiadomo, 

podstawa procesu edukacyjnego i zadowolenia z pracy w przypadku nauczyciela. To 

z dobrych relacji rodzi się prawdziwa motywacja i chęć do nauki czy wspólnego 

działania na rzecz szkoły.  

Akcja wpisuje się w nowoczesne potrzeby polskich szkół, potrzeby, które wykraczają 

poza nauczanie przedmiotowe. Chodzi o pracę nad stworzeniem tzw. socjalnego 

kapitału szkoły, którego powstanie jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy 

dbamy o to, jak traktujemy siebie nawzajem, kiedy wiemy, w jaki sposób  się 

komunikować i dzielić pomysłami na ulepszanie szkolnej rzeczywistości. Nie chodzi 

tylko i wyłącznie o organizowanie wspólnych imprez integracyjnych, ale o 

rzeczywiste działania na rzecz skutecznej komunikacji pomiędzy wszystkimi 

zainteresowanymi. Socjalny kapitał szkoły jest także podstawą do zdobywania 

kompetencji społecznych i obywatelskich, co stanowi priorytet we współczesnej 

edukacji. 



Rok Relacji to również czas refleksji nad potrzebami nauczyciela, od którego wymaga 

się coraz więcej. Chcemy przeprowadzić szkolenia na temat tego, jak radzić sobie np. 

z wypaleniem zawodowym, jak pracować z trudnym uczniem oraz skąd czerpać 

inspiracje do wykonywania tego pięknego, ale jakże wymagającego zawodu.  

Akcja wspierana jest przez ponad 80 Ambasadorów Roku Relacji, którymi są 

nauczyciele, metodycy i dyrektorzy szkół w całej Polsce.  

Patronat honorowy nad akcją objęła pani Profesor Alicja Gałązka (Uniwersytet Śląski) 

edukator, pani Profesor Sylwia Jaskulska (UAM) oraz pan Profesor Jacek Pyżalski 

(UAM).   

Szkoła, która przystąpi do programu ma pełną autonomię, jeżeli chodzi o 

planowanie własnych działań wewnątrz szkoły. Do tych działań mogą zaliczać się 

m.in. : organizacja zajęć dla uczniów, gdzie promowane są wartości relacyjne, 

dzielenie się pomysłami na budowanie zespołu klasowego i prowadzenie zebrań z 

rodzicami czy  wewnętrznych szkoleń itd. Wszyscy zainteresowani aktywnym 

działaniem mogą  zostać Ambasadorami Roku Relacji i otrzymać dyplom 

uczestnictwa w programie. Dyplom otrzyma każdy nauczyciel z osobna jak i szkoła, 

która przystąpi do programu.  

Akcja polega na dobrowolnym udziale każdego nauczyciela w tym projekcie. 

Organizatorzy nie zalecają przymusowej współpracy, gdyż naturalnie przeczy to idei 

tworzenia dobrych relacji w szkole.  

Z naszej strony proponujemy wsparcie w postaci gotowych do użycia materiałów, 

dostęp do darmowych webinariów, darmowe szkolenia dla zespołu i/lub uczniów w 

miarę możliwości i dostępności. Każda szkoła, która przystąpi do projektu może 

również liczyć na bezpłatną reklamę swojej działalności poprzez nasze kanały 

medialne (stronę projektu na Facebooku Rok Relacji, otwartą grupę na Facebooku # 

Rok Relacji oraz poprzez tzw. newslettery, które regularnie wysyłamy do 

zaprzyjaźnionych organizacji edukacyjnych)   

Wierzę, że w Pani/Pana szkole budowanie takich właśnie relacji nie jest niczym 

nowym i dlatego było by nam bardzo miło, gdyby szkoła i pracujący w niej 

nauczycieli dołączyli do tej oddolnej, niekomercyjnej inicjatywy.  Szkoła nie ponosi 

kosztów uczestnictwa w tej akcji, nie ma żadnych klauzul napisanych małym 

drukiem.  

Szukamy szkół chętnych do współpracy przy tworzeniu jakości w polskiej edukacji.   



Z poważaniem  

Główni organizatorzy akcji     

Marta Rosińska & Grzegorz Śpiewak (nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, 

metodycy, organizatorzy wielu wydarzeń i konferencji edukacyjnych, autorzy wielu 

publikacji w tym podręczników dla szkół) 

Kontakt: marta@e-dos.org 

 

 


