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PROJEKT  O CHARAKTERZE
WYCHOWAWCZYM

„DZIECI DZIECIOM”

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, 
ale po to, abym ja działał i kochał. 

Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, 
ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka. 

Janusz Korczak

Czas realizacji: listopad-grudzień 2014



Priorytetowym  kierunkiem  naszej  szkoły  jest  dążenie  do  rozwoju
osobistego  każdego  ucznia.  Chcemy,  by  podejmowane  przez  szkołę
działania przyczyniły się do kształtowania  wśród uczniów wartościowych
postaw  i  zachowań  godnych  naśladowania  w  dalszym  życiu.  Dlatego
jednym  z  naszych  celów  jest  dążenie  do  tego,  by  uczniowie  potrafili
dostrzec  w  otoczeniu  potrzebujących  i  by  zawsze  wykazywali  postawę
wrażliwości  na  krzywdę  i  nie  pozostawali  obojętni  na  potrzeby  innych.
Kierując  się  tymi  przesłankami  postanowiliśmy  zainicjować  organizację
projektu – „Dzieci  dzieciom”.  Charakter  projektu wpisuje  się  w zadania
programu wychowawczego naszej szkoły:kształcenie postawy wrażliwości
na prawdę,  dobro i  piękno oraz był wrażliwości  na ich potrzeby innych.
Głównym  celem  było  kształcenie  postawy  altruistycznej  wśród  naszych
uczniów.

Cele projektu:

1. Uwrażliwienie uczniów, rodziców, całej społeczności szkolnej          
i lokalnej na potrzeby innych

2. Kształtowanie postawy altruistycznej wśród uczniów
3. Zaangażowanie rodziców do współpracy
4. Aktywizacja rodziców do wspólnych działań ze swymi dziećmi
5. Kształcenie umiejętności współdziałania                                                  

i współodpowiedzialności za powierzone zadania
6. Rozwijanie umiejętności planowania przedsięwzięcia 
7. Kształtowanie poczucia estetycznego
8. Rozwijanie kreatywności, pobudzanie samodzielności uczniów

Na realizację  projektu  składało  się  wiele  zadań,  które  wymagały  dużego
zaangażowania  ze  strony  uczniów,  nauczycieli  i  rodziców.Do
poszczególnych  zadań  zostali  wyznaczeni  odpowiedzialni  nauczyciele,
którzy pracując w zespołach zadbali o sprawną organizację czuwając nad
tym, by projektowi przyświecała szlachetna idea niesienia pomocy.



ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

Zadanie Forma Uczestnicy
1. Zapoznanie  uczniów

z  ideą  wolontariatu
i istotą pomagania innym

Pogadanka,  rozmowa,  dyskusja
podczas zajęć z wychowawcą;

Zajęcia z pedagogiem szkolnym

uczniowie

2. Zaangażowanie rodziców
do udziału w projekcie 

Przedstawienie  założeń,  zadań  do
realizacji,  zebranie  deklaracji
dotyczących  wsparcia  inicjatywy
podczas zebrania z rodzicami

rodzice

3. Obchody  25  rocznicy
uchwalenia  Konwencji
o prawach dziecka

Scenki  darmowe  w  wykonaniu
uczniów

Zajęcia z wychowawcą

Projekcje filmów

uczniowie,

nauczyciele

4. Organizacja  oprawy
uroczystości  –
przedstawienie  oparte
na  opowiadaniu
K.  Dickensa  „Opowieść
wigilijna”  oraz
kolędowanie
w  wykonaniu  uczniów
klas I-III.

-  wybór scenariusza;  przydział  ról;
opracowanie  dekoracji;  oprawa
muzyczna;  organizacja  kostiumów,
rekwizytów, oświetlania; 

-  wybór  pastorałek  i  kolęd;
przygotowanie uczniów do występu

uczniowie,

nauczyciele

5. Promocja
przedsięwzięcia
w środowisku lokalnym

-  wykonanie  zaproszeń  na
uroczystość

zespół
nauczycieli

6. Przygotowanie
kiermaszu

-  pakowanie  świątecznych
dekoracji,  pierników,  ciasteczek
i ciast; 

- organizacja i dekoracja stanowisk
dystrybucji i konsumpcji 

rodzice 

nauczyciele 

7. Przeprowadzenie
kiermaszu 

-  dystrybucja  przekazanych  przez
uczniów dekoracji i ciast 

społeczność
szkolna
i lokalna

8. Wyjazd do Domu dziecka
w Dąbrowie Rusieckiej

-  prezentacja  przygotowanego
w ramach projektu  przedstawienia
podopiecznym domu dziecka

-  symboliczne  przekazanie
zebranych środków

uczniowie
nauczyciele

Realizacja projektu rozpoczęła się działaniami związanymi z obchodami 25
rocznicy  uchwalenia  Konwencji  o  Prawach  dziecka.  W  poszczególnych



klasach odbyły się zajęcia o tematyce praw dziecka, uczniowie prezentowali
scenki  o poszczególnych prawach, oglądali  filmy związane z ta tematyką,
analizowali sytuacje, w których prawa dziecka nie są respektowane. Analiza
ta, miała na celu obudzić w uczniach potrzebę niesienia pomocy dzieciom,
których prawa nie zawsze są respektowane.

Kolejnym  krokiem,  było  przedstawienie  rodzicom  założeń  związanych
z realizacją projektu, przekonanie ich o celowości podjęcia tych działań oraz
zaproszenie ich do współpracy. 

Głównym założeniem projektu było zorganizowanie na terenie szkoły akcji
charytatywnej  w  formie  kiermaszu  świątecznych  ozdób  i  wypieków.
W  porozumieniu  z  Rada  Rodziców  zdecydowaliśmy,  że  środki  zebrane
podczas  akcji  zostaną  przekazane  na  potrzeby  podopiecznych  Domu
Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej.

W okresie przygotowań uczniowie wraz z rodzicami w domu oraz w trakcie
zajęć technicznych lub lekcji plastyki wykonywali ozdoby świąteczne, które
przekazali na potrzeby kiermaszu.

Grupa  uczniów  przejawiających  zdolności  artystyczne  pod  nadzorem
nauczycieli:  p.  Renaty  Frach,  p.  Anny Życińskiej  oraz p.  Anny Kuśmierek
przygotowała przedstawienie pt. : „Opowieść Wigilijna”.

Uczniowie  klasy Ic  i  Ib  pod nadzorem wychowawczyń:  p.  B.  Stankiewicz
oraz  p.  E.  Roczek  przygotowały  układ  choreograficzny  śnieżynek  do
melodii: „Let it snow”.

Uczniowie  klasy  Ia  i  Id  przygotowywane  pod  nadzorem  wychowawczyń
p.  Ewy  Stawiak-Kołby  oraz  p.  Stanisławy  Więcławskiej  przygotowały
pastorałkę „Naprawdę czeka ktoś”.

Klasy drugie wspólnie przygotowały się do zaśpiewania kolędy „Przybieżeli
do Betlejem..” a klasy trzecie „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

Uczniowie uczęszczający na zajęcia koła języka niemieckiego przygotowali
się do zaprezentowania kolędy „Stille Nacht”.

PODSUMOWANIE PROJEKTU:



12  grudnia  2014r. w  Szkole  Podstawowej  im.  Janusza  Korczaka
w  Kleszczowie  odbył  się  przedświąteczny  kiermasz  charytatywny  pod
hasłem "Dzieci dzieciom". W trakcie kiermaszuuczestnicy mieli możliwość
zakupu  świątecznych  ozdób,  wypieków  i  przetworów,  które  zostały
przygotowane  przez  rodziców  i  uczniów  Szkoły  Podstawowej  w
Kleszczowie.

Niezwykłą atmosferę kiermaszu uświetniło  przedstawienie w wykonaniu
uczniów klas  4-6 oparte na powieści  Ch.  Dickensa „Opowieść wigilijna”.
Dostarczyło  ono  wszystkim wielu  wzruszeń,   a  jego  przesłanie  o  istocie
niesienia  pomocy  potrzebujących  idealnie  wpisało  się  w  założenia
przedsięwzięcia,  którego  nadrzędnym  celem  było  uwrażliwienie
społeczności szkolnej na potrzeby innych.  Po przedstawieniu była również
okazja do wspólnego kolędowania wraz z uczniami klas 1-3. 

Kiermasz  spotkał  się  z  dużym  zainteresowaniem  ze  strony  społeczności
lokalnej.  Dochód  ze  sprzedaży  świątecznych  dekoracji  wyniósł  6340  zł
i   został  przekazany na rzecz podopiecznych Domu Dziecka w Dąbrowie
Rusieckiej.

Pragniemy podziękować za hojność i dobre serce wszystkim uczestnikom
kiermaszu i zaangażowanym w przygotowania tej niezwykłej uroczystości.

EFEKTY: 

- Podjęcie działań związanych ze zbiórką charytatywną spotkało się                
z entuzjastycznym podejściem uczniów oraz dużym zaangażowaniem ze 
strony rodziców.

- Do akcji włączyła się cała społeczność szkolna.

- Wszystkim bardzo zależało na powodzeniu akcji, czuli się odpowiedzialni 
za jej efekty. Pracowali bardzo aktywnie.

- Powodzenie kiermaszu dało uczniom powód do satysfakcji, przekonanie    
o tym, że działającwspólnie, mogą zrobić wiele dobrego. Odczuwali również
radość płynącą z ofiarności narzecz drugiego człowieka.

- Podsumowanie działań pozwoliło na dostrzeżenie również własnych 
słabości wyciągnięcia wniosków na przyszłość.


