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skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, szkół ponadpostawowych,
szkół polonijnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych
szkół polonijnych.

AUTORZY PROJEKTU: Marzena Dziadkowiec, Krystyna Grzegrzółka 
Integrative Saturday School in Bristol 
 
WSPIERAJĄ NAS I PATRONUJĄ NAM:
Anna Brych ze Szkoleń z Wyobraźnią; Alicja Biernacka z Terapeutycznego ABC; Anna Jurek- child
and adolescent counsellor, educator ; Anna Piotrowicz oraz Paulina Skalska z Bookarnik.pl;
Sławomira Wiśniewska oraz Izabela Olendzki z księgarni internetowej CZYTAM I MÓWIĘ PO
POLSKU; Ewa Plummer z Klubu Nauczyciela; MiguMig- zabawy z językiem migowym Jowity
Łechtańskiej; Integracyjną Polską Szkołą Sobotnią im. Gen.Wł.Andersa w Bristolu; Daria Wilkinson-
Bliżej Polskiej Szkoły Sobotniej; Paluszkowe Rozśpiewanki.

Messenger Marzeny Dziadkowiec - autorki projektu  
e-mailowo projekt.edukacyjny@emocja.org
poprzez stronę fb projektu @projekt.edukacyjny.emocja

FORMA KONTAKTU:
wysyłanie wszelkich zapytań i próśb proszę kierować na :

 
 

kreatywni, 
twórczy, 
potrafią dostosowywać treści do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,  
nie boją się wprowadzać do zajęć własne pomysły.  

Projekt jest programem elastycznym, otwartym, przeznaczonym dla nauczycieli, którzy są :

 
Materiały dostarczane przez autorów, są proponowanymi narzędziami, 

które uczestnik może modyfikować oraz dostosowywać do danej grupy wiekowej. 

Międzynarodowy projekt  edukacyjny Emocja

UCZESTNICY:
uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, szkół polonijnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z
terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych polonijnych. 

 

AUTORZY:

Marzena Dziadkowiec
MARZENA DZIADKOWIEC

 

KRYSTYNA GRZEGRZÓŁKA
Krystyna Grzegrzółka

Do projektu mogą przystąpić również inne placówki oraz grupy wiekowe, jednak muszą być
gotowe do dostosowania materiałów projektowych na potrzeby prowadzonej grupy.
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Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
Integracja zespołu klasowego.
Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i
zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie
projektu. 
Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych
kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i
organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży.
Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.
Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
Eliminowanie zachowań agresywnych.
Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji.

Możliwość udziału w minimum 3 akcjach dodatkowych przy projekcie:

Możliwość otrzymania bezpłatnych pomocy dydaktycznych, pojawiających się na fanpage
projektu.
Realizowanie przy projekcie innowacji pedagogicznej rozszerzającej działalność projektową

CZAS TRWANIA ZAPISÓW DO 4 EDYCJI:  od 4 czerwca 2021 roku do 10 września 2021 roku

CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 10 września 2021 roku do 20 czerwca 2022 roku

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

CELE SZCZEGÓŁOWE:

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

               Kartki z Iskierkami Emocji (edycja zimowa, edycja wiosenna)
               Przygoda Kolorowej Skarpety (marzec 2022)

w roku szkolnym 21/22 jest to EkoEmocja i/lub Czytam z Emocją

AUTORZY:

Marzena Dziadkowiec
MARZENA DZIADKOWIEC

 

KRYSTYNA GRZEGRZÓŁKA
Krystyna Grzegrzółka

*

* innowacja pedagogiczna Czytam z Emocją, skierowana jest wyłącznie do grup przedszkolnych
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Wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji
społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia. 
Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. 
Ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 
Integracja, adaptacja, poprawa atmosfery po powrocie dzieci do szkoły (po okresie pandemii COVID-19) 
Edukacja i prewencja emocjonalna. 
Kształtowanie inteligencji emocjonalnej u dzieci, rozpoznawania swoich uczuć i innych.
Wielokierunkowy rozwój dzieci, kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, empatii ,
przełamywanie barier. 
Integracja środowiska szkolnego. 
Zacieśnienie współpracy ze środowiskiem lokalnym. 
Ciekawa realizacja podstawy programowej i programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 
Promocja szkoły w środowisku lokalnym i szerszym (projekt ma zasięg międzynarodowy). 
Spadek zachowań agresywnych w grupach uczestniczących w projekcie. 
Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez organizację ciekawych przedsięwzięć, wspomagających rozwój
ucznia. 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU DLA PLACÓWKI:

AUTORZY:

Marzena Dziadkowiec
MARZENA DZIADKOWIEC

 

KRYSTYNA GRZEGRZÓŁKA
Krystyna Grzegrzółka

Lepsze poznanie możliwości uczniów oraz pozyskiwanie informacji na temat relacji między dziećmi. 
Poczucie satysfakcji z dziecięcej aktywności.
Wzbogacenie doświadczenia pedagogicznego oraz warsztatu pracy. 
Podwyższenie jakości własnej pracy. 
Zapoznanie się z nowymi narzędziami pracy. 
Satysfakcja z efektów realizacji projektu oraz jego wpływu na grupę. 
Współpraca nauczycieli, możliwość nawiązania współpracy z innymi placówkami. 
Możliwość udziału w akcjach certyfikowanych dodatkowych. 
Wzrost kompetencji organizatorskich.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE DLA NAUCZYCIELA:



samodzielnego założenia konta na platformie projektowej, żeby mieć dostęp do materiałów
projektowych
przeprowadzenia  zajęć w oparciu o wybrane materiały dotyczące poruszanej  tematyki dostarczonych
przez Organizatora 
wypełnienia formularza ewaluacji po każdym module,
wypełnienia formularza ewaluacji podsumowującego 4 edycję projektu,

dla nauczyciela, 
DYPLOM dla  ucznia, grupy/klasy
PODZIĘKOWANIE dla placówki za uczestnictwo w projekcie

1.Nauczyciel zgłasza chęć udziału w projekcie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego -
udostępnionego na stronie projektu https://emocja.org/ oraz fanpage  na Facebooku 
 https://www.facebook.com/projekt.edukacyjny.emocja
Jeden nauczyciel może zgłosić wyłącznie jedną klasę/ grupę. 

2. Przed rozpoczęciem projektu (we wrześniu) nauczyciel jest zobligowany do uzyskania 
ZGODY RODZICÓW na udział dzieci w projekcie. Nie potrzebujecie zgody na udostępnianie danych
osobowych dzieci , ani  na udostępnianie wizerunku dzieci. Zgodę na udział należy skonstruować wg
wewnętrznych zaleceń placówki. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jej brak lub błędne
skonstruowanie.
Zgody rodziców na udział w Projekcie przygotowujecie Państwo samodzielnie.  
Pomocą powinni służyć Wasi Inspektorzy Danych Osobowych.  

3. Projekt składa się z pięciu MODUŁÓW:

4. Uczestnicy, którzy zapisali się do projektu zobowiązani są do:

5.  Udział w projekcie jest dobrowolny.

6. CERTYFIKATY końcowe:

 będzie wydawane po uiszczeniu opłaty- wysokości 10zł/ od grupy. 

Certyfikat zostanie dostarczony pocztą mailową na podany przez nauczyciela adres e-mail.

7. W przypadku przejścia na zdalne nauczanie, przykładowe materiały projektowe zostaną przez
autorów opracowane w taki sposób, aby mogły być wykorzystane w trakcie zajęć zdalnych. 
Terminy realizacji mogą (ale nie muszą) być wydłużone. 

8. Z udziału w projekcie można zrezygnować w dowolnym momencie 
(wiadomość email do organizatorów, na adres mailowy: projekt.edukacyjny@emocja.org )
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AUTORZY:

Marzena Dziadkowiec
MARZENA DZIADKOWIEC

 

KRYSTYNA GRZEGRZÓŁKA
Krystyna Grzegrzółka

moduł 1

moduł 2

moduł 3

moduł 4
moduł 5

Kraina Kreatywności
Kraina Wyobraźni

Kraina Mocy Słów
Kraina Empatii

Kraina Odwagi

TEMATYKA TERMIN REALIZACJI  ORAZ ROZLICZENIA

12.09.2021- 30.10.2021 
07.11.2021- 28.12.2021

07.01.2022- 28.02.2022
07.03.2022- 30.04.2022

07.05.2022- 20.06.2022

https://emocja.school.blog/
https://www.facebook.com/projekt.edukacyjny.emocja


1

rok szkolny 2021/2022

Międzynarodowy
 projekt edukacyjny Emocja

 niezapominajka  

Wydrukuj niezapominajkę (przewodnik po projekcie).
Włóż ją do teczki bądź segregatora.
Odhaczaj wykonane działania w trakcie modułów.

1.
2.
3.

PRZEWODNIK PO PROJEKCIE 

www.emocja.org

AUTORZY PROJEKTU:

Marzena Dziadkowiec
MARZENA DZIADKOWIEC

 

KRYSTYNA GRZEGRZÓŁKA
Krystyna Grzegrzółka
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WE WRZE�NIU:
 Stwórz konto na platformie projektowej z materiałami. 

 Pobierz regulamin projektu oraz się z nim zapoznaj. 

 Zapoznaj się z materiałami do pierwszego modułu. 

 Pamiętaj o zgodach rodziców na udział w projekcie. 

 Pobierz plakat projektu, umieść go na drzwiach, tablicy przed klasą,

w mediach społecznościowych placówki, bądź na stronie www. 

 Wydrukuj dla uczniów Emocjometry. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PRZED ROZPOCZĘCIEM EDYCJI

1. Zakładanie konta indywidualnego- konta tworzycie samodzielnie, przy

użyciu https://emocja.org/rejestracja-studenta/ jeśli posiadacie drugiego

nauczyciela, możecie wpisać obie osoby w "imię i nazwisko" bądź w

sprawozdaniu dodać jego dane. Jeśli już zarejestrowałaś/eś się i posiadasz

konto indywidualne na stronie www.emocja.org patrz punkt 2.

2. Logowanie do konta odbywa się przez https://emocja.org/moje-konto/

3. Dostęp do konta możecie mieć cały czas (sesja logowania nie wygasa) nie

musicie za każdym razem się wylogowywać.

4. Dostęp do modułu 1 https://emocja.org/dolacz-do-kursu/ 

klikamy żółty przycisk zapisz na kurs i znów żółty przycisk rozpocznij

kurs

5. Przy każdym materiale możecie zaznaczyć w górnym rogu "UKOŃCZ

LEKCJĘ" wówczas, pasek postępu będzie się przesuwać.

instrukcja zakładania konta na platformie 
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http://www.emocja.org/
https://emocja.org/moje-konto/
https://emocja.org/dolacz-do-kursu/


Międzynarodowy
 projekt edukacyjny Emocja

checklista do projektu

Wypełnij formularz  ewaluacji po pierwszej części projektu

termin: od 10.09.2021 - do 30.10.2021 

Umieść w swojej placówce na tablicy informacyjnej oraz drzwiach plakat
projektu oraz plakat modułu pierwszego lub umieść go w mediach
społecznościowych/ stronie www placówki. 

©Marzena Dziadkowiec 2

Zrealizuj wraz ze swoją grupą jeden z zaproponowanych scenariuszy.
Scenariusz możesz dowolnie modyfikować. 

moduł 1- Kraina Kreatywności

 do 07.11- dostęp do modułu 2

rozbudzanie wiary dzieci we własne możliwości, 
rozwijanie kreatywności dzieci
integracja dzieci z różnych grup wiekowych.

Cele główne:

reaguje na zmiany tempa w muzyce, 
czerpie radość ze wspólnych zabaw, 
wie, że nie należy poddawać się w przypadku niepowodzeń, 
słucha opowiadania i wypowiada się na temat jego treści, 
tworzy pracę plastyczną wykorzystujące dostępne materiały. 

Cele szczegółowe:

Znajdziesz go przy swoim koncie indywidualnym na stronie www. emocja.org
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termin: od 07.11.2021 - do 28.12.2021 

moduł 2- Kraina Wyobraźnia

Umieść w swojej placówce na tablicy informacyjnej oraz drzwiach plakat
projektu do modułu drugiego lub umieść go w mediach społecznościowych/
stronie www placówki. 

Wypełnij formularz  ewaluacji po drugiej części projektu

©Marzena Dziadkowiec 3

Międzynarodowy
 projekt edukacyjny Emocja

checklista do projektu

Zrealizuj wraz ze swoją grupą jeden z zaproponowanych scenariuszy.
Scenariusz możesz dowolnie modyfikować. 

do 07.01- dostęp do modułu 3

Pobudzanie wyobraźni twórczej, fantazji i kreatywności. 
Rozbudzanie aktywności ucznia i chęci zaangażowania podczas zajęć.

Cele główne:

Wykorzystuje swoją fantazję i wyobraźnię w pracy. 
Potrafi współdziałać w grupie. 
Wie, że wyobraźnia czyni nas wielkimi, że w dużej mierze od umiejętnego snucia  
marzeń zależy jakość naszego życia. 
Wie, aby wyobraźnię traktować poważnie i traktować ją jak możliwość do 
 osiągnięcia celów. 
Ukazanie sposobu, w jaki należy planować marzenia używając wyobraźni. 
Słucha lub ogląda bajkę/film.
Słucha muzyki.

Cele szczegółowe

Znajdziesz go przy swoim koncie indywidualnym na stronie www. emocja.org
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Zrealizuj wraz ze swoją grupą jeden z zaproponowanych scenariuszy.
Scenariusz możesz dowolnie modyfikować. 

Umieść w swojej placówce na tablicy informacyjnej oraz drzwiach  plakat
projektu do modułu trzeciego lub umieść go w mediach społecznościowych/
stronie www placówki. 

Wypełnij formularz  ewaluacji po trzeciej części projektu 

©Marzena Dziadkowiec 4

moduł 3- Kraina Mocy Słów
termin: od 07.01.2022 - do 28.02.2022 

Międzynarodowy
 projekt edukacyjny Emocja

checklista do projektu

do 07.03- dostęp do modułu 4

Udziela odpowiedzi na zadawane pytania.
Udziela odpowiedzi na zadawane pytania.
Rozumie znaczenia obdarowywania życzliwością, dobrocią i uśmiechem. 
Stymulacja odprężenia. 
Potrafi współdziałać w grupie.
Aktywnie uczestniczy w zabawach.
Kształtuje w sobie postawę otwartości na problemy innych i chęć pomagania. 
Różnicuje słowa o pozytywnym i negatywnym wydźwięku

Cele szczegółowe

Rozwijanie umiejętności funkcjonowania społecznego poprzez
rozwój kompetencji komunikacyjnych, życzliwość, wrażliwość na
potrzeby innych.
Poszanowanie dla odmienności, otwartość i empatia.

Cele główne:

Znajdziesz go przy swoim koncie indywidualnym na stronie www. emocja.org
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5

Międzynarodowy
 projekt edukacyjny Emocja

checklista do projektu

Zrealizuj wraz ze swoją grupą jeden z zaproponowanych scenariuszy.
Scenariusz możesz dowolnie modyfikować. 

Umieść w swojej placówce na tablicy informacyjnej oraz drzwiach  plakat
projektu do modułu czwartego lub umieść go w mediach społecznościowych/
stronie www placówki. 

Wypełnij formularz  ewaluacji po czwartej części projektu.

moduł 4- Kraina Empatii
termin: od 07.03.2022 - do 30.04.2022 

©Marzena Dziadkowiec

do 07.05- dostęp do modułu 5

Udziela odpowiedzi na zadawane pytania.
Umie akceptować siebie, swoje doświadczenia. 
Trafnie ocenia swoje reakcje, próbuje określić swoje stany emocjonalne.
Próbuje nazywać swoje indywidualne cechy charakteru i wyglądu.  
Kształtowanie szacunku dla siebie i innych osób.
Odczytuje emocję z mimiki i postawy ciała.
Łączy emocję z wydarzeniem, które ją wywołało.

Cele szczegółowe

Podwyższanie poczucia własnej wartości.  
Trening umiejętności postawienia się w czyiś butach, próba przyjęcia perspektywy
drugiej osoby.

Cele główne:
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6

Międzynarodowy
 projekt edukacyjny Emocja

checklista do projektu

Zrealizuj wraz ze swoją grupą jeden z zaproponowanych scenariuszy.
Scenariusz możesz dowolnie modyfikować. 

Umieść w swojej placówce na tablicy informacyjnej oraz drzwiach  plakat
projektu do modułu piątego lub umieść go w mediach społecznościowych/
stronie www placówki. 

Wypełnij formularz ewaluacji po piątej części projektu.

moduł 5- Kraina Odwagi
termin: od 07.05.2022 - do 20.06.2022 

Jeśli miło spędziłaś/eś z Nami czas, to zapraszamy do kolejnej edycji projektu.

Odpocznij i naładuj baterię ! To był pracowity rok szkolny. 

©Marzena Dziadkowiec

Rozwija wyobraźnię.
Radzi sobie ze strachem, stosując odpowiednie techniki oddychania,
Nazywa przeżywane emocje, utrwala słownictwo opisujące emocje i uczucia.
Uczy się, jak pokonywać strach, zmniejsza nieprzyjemne odczucia wywołane
uczuciem lęku.
Poznaje znaczenie strachu w życiu człowieka, wie, kiedy strach jest
niepotrzebny, uczy się kontrolować przeżywane emocje.
Przyjmuje rolę słuchacza, z chęcią zabiera głos w rozmowie.
Przedstawia wyobrażone obiekty w formie graficznej.

Cele szczegółowe:

Organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu słabych i mocnych
stron własnej osobowości,
Zachęcenie do pokonywania trudności, kontrolowania przeżywanych
emocji.
Kształtowanie umiejętności "oswajania' strachu przez zrównoważenie
napięcia emocjonalnego.

Cele główne:
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