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Jak budować dobre relacje 

w szkole dla dzieci

z wyzwaniami rozwojowymi? 

Otwartość

Autentyczność

Obecność



Relacja to komunikacja

werbalna

alternatywna

niewerbalna



Wychowawca – nauczyciel - terapeuta. 

Razem czy osobno?

• sposób na połączenie różnych 

funkcji w szkole 

• sposób na budowanie dobrych 

relacji z różnymi grupami 

uczniów

eTwinning

• sposób na edukację włączającą

• sposób na ciekawe zajęcia

• sposób na sukces uczniów

i własny 



Innowacja „Czas na TIK”

• sposób na oswajanie cyfrowego 

świata

• sposób na nowoczesną edukację 

i kreatywny sposób 

wykorzystywania narzędzi TIK

• sposób na wspieranie uczniów w 

ich rozwoju i własną aktywność

• sposób na sukces dla uczniów

• sposób na włączanie w 

normatywne środowiska



„Przyjaciele Zippiego”

Program promujący zdrowie psychiczne 

młodszych uczniów. W ramach 24 zajęć 

rozwijane są kompetencje 

psychospołeczne, uczy sposobów 

radzenia sobie z trudnościami, 

wykorzystywania w codziennym życiu 

nabytych umiejętności, doskonali i 

tłumaczy relacje z innymi ludźmi



Sensoplastyka

Metoda pracy, zajęcia rozwijające 

kompetencje 

inter i intra –personalne. 

Celem jest rozwijanie  umiejętności  

radzenia sobie z własnymi emocjami oraz 

zdolności współpracy, porozumiewania się 

z innymi  i działania w grupie. 

Realizowane w ramach programu 

własnego.



Zajęcia rozwijające kompetencje

emocjonalno-społeczne

Zajęcia specjalistyczne służące rozwijaniu kompetencji 

emocjonalnych i społecznych, czyli umiejętności rozpoznawania 

i panowania nad swoimi emocjami  a także odczytywania emocji 

innych i adekwatnego zachowania się w danej sytuacji społecznej.



Warsztaty szkolne

• sposób na miłe i kreatywne 

spędzanie czasu

• sposób na ogrom pozytywnych 

emocji

• sposób na pracę w grupach i 

budowanie relacji

• sposób na rozwijanie zdolności 

• i cech osobowościowych 

przydatnych  w szkole i w życiu

• sposób na danie dziecku 

przestrzeni, w której odnieście 

sukces



Jak komunikować się z dziećmi, które 

nie mówią i tworzyć z nimi relacje?

-Tworzyć systemy komunikacyjne. Wspierać dzieci gestami, symbolami 

a u dzieci niemówiących stosować komunikację alternatywną 

opracowując strategie komunikacyjne z wykorzystaniem niskiej 

i wysokiej technologii komunikacyjnej.



Klub Miłośników Lasu

Wsłuchujemy się w siebie, wsłuchujemy się w przyrodę 

w ramach zajęć pozaszkolnych, szkolnych, we współpracy 

z Nadleśnictwem i licealistami-wolontariuszami.



Projekty Erasmus+

Edukacja szkolna - Mobilność kadry

• sposób na zadbanie 

o dobrostan własny

• sposób na 

zacieśnianie 

koleżeńskich więzi 

i przyjaźni

• sposób na 

nieustanny rozwój

• sposób na 

kreatywną  

i otwartą pracę

• sposób na sukces



Eko - sala

Działanie w ramach realizacji 

innowacji szkolnych. 

Miejsce dla uczniów i dla 

nauczycieli, w którym można 

chwilę odpocząć, wyciszyć się, 

pomyśleć… To także miejsce do 

edukacji ekologicznej, leśnej, 

przyrodniczej.

Wyposażenie sali w stylu 

Zero Waste.



Aby budować dobre relacje  w szkole 

Trzeba:

• rozumieć i być rozumianym

• doceniać i być docenianym

• pozwalać się rozwijać i realizować 

siebie

• dawać poczucie bezpieczeństwa 

• i czuć się bezpiecznie

"A oto mój sekret. Jest bardzo prosty: dobrze widzi się tylko 

sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu."                                                                            

„Mały książę”  

A.Saint-Exupéry



Dziękuję za uwagę

r.smolin-makuch@soswnowasol.pl
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