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Aplikacja SEE the GOOD jest zaprojektowana przez 

fińskich entuzjastów edukacji we współpracy 

z Uniwersytetem w Helsinkach, którzy są zwolennikami 

POSITIVE LEARNING.



Aplikacja See the Good jest w języku angielskim, co jest 

dodatkowym atutem w kształceniu kompetencji językowych 

naszych uczniów.



Dlaczego SEE THE GOOD?

• pozwala uczniom z pomocą i wsparciem nauczyciela 

odkryć i rozwinąć swoje mocne strony,

• uczniowie odkrywają i definiują swoje mocne strony 

i uczucia (pozytywne i negatywne),

• uczniowie wzmacniają wiedzę o nich samych 

i jednocześnie wzmacnia się ich motywacja,

• wzmacnia się przynależność do społeczności 

projektowej, klasowej, szkolnej.



Dlaczego SEE THE GOOD?

• lepsza atmosfera zajęć,

• mniej negatywnych zachowań uczniów,

• lepsze samopoczucie w pracy,



Dlaczego SEE THE GOOD?

• Większa świadomość mocnych stron dziecka,

• Pozytywne umiejętności komunikacyjne rozciągają się na 

dom,

• Współpraca pomiędzy domem a szkołą,



Jak pracować z aplikacją?

• Tworzymy konto na stronie:

https://www.seethegood.app 

https://www.seethegood.app/


TWORZENIE GRUP
• Członkami grup mogą być: nauczyciele i uczniowie. 

Nauczyciele mogą mieć wgląd do portfolio uczniów i mogą 
przesyłać uczniom informację zwrotną. 

• Uczniowie mogą tworzyć swoje indywidualne portfolio 
i uczestniczyć w grupie założonej przez nauczyciela. 
Nauczyciele mogą także zakładać grupy i współtworzyć 
grupowe portfolio.



Aplikacja ma dwa podstawowe narzędzia:

• Moments - Momenty, pozwalają na stworzenie portfolio, które 
jest pełne dowodów na uwalnianie swoich mocnych stron.

• Goals - Cele, to narzędzie zachęcające grupy uczniów do 
poszukiwania mocnych stron jako zespól i pracowania nad 
sobą.



POWER STRENGHT
- self – regulation (przestrzeganie zasad) , perseverance (wytrwałość), kindness 

(życzliwość),

- compassion (współczucie), courage (odwaga), creativity (kreatywność),

- curiosity (ciekawość), humour (poczucie humoru), teamwork (praca zespołowa),

- enthusiasm (entuzjazm), hope (nadzieja), social intelligence (inteligencja społeczna),

- honesty (uczciwość), love (miłość), perspective ( różne spojrzenia na dane zagadnienie),

- fairness (uczciwość), leadership (przewodnictwo w grupie), love of learning
(umiejętnośc uczenia się),

- carefulness ( ostrożność), forgiveness (wybaczenie), gratitude (wdzięczność),
judgement (krytyczne myślenie),

- grit (radzenie sobie z przeszkodami), love of beauty (dostrzeganie piękna),
modesty (skromność), spirituality (duchowość 



Osiągnięty cel:
• Określamy poziom, który chcemy osiągnąć. Kolekcjonujemy 

Gwiazdki – STARS na wiele sposobów:
- każdy może zdobyć na lekcji gwiazdkę.
- mała grupa może zdobyć gwiazdkę każdej lekcji.

- cała klasa może zdobyć gwiazdkę.
- nauczyciel lub uczeń może zdecydować czy gwiazdka została 
zdobyta,



Nauczyciele o aplikacji:



EDUKACJA EMOCJONALNA

Edukacja emocjonalna pozwala dzieciom lepiej rozumieć

emocje innych i swoje, łatwiej komunikować się z otoczeniem

a w efekcie budować wartościowe relacje z uwzględnieniem 

potrzeb swoich i innych.



Czy aplikacja SEE THE GOOD może

kształcić edukację emocjonalną?

https://docs.google.com/forms/d/1M-CMHCTlKf6l7QUm5LgRq2qGn-

HOqtFkPu0AbJvtdkQ/edit

https://docs.google.com/forms/d/1M-CMHCTlKf6l7QUm5LgRq2qGn-HOqtFkPu0AbJvtdkQ/edit


EMOCJE

Emocje są niezwykle istotnym elementem codzienności każdego

z nas. To one pomagają nam określić, jak czujemy się w danej 

sytuacji, rozpoznać, kiedy jest nam dobrze i przeanalizować, 

dlaczego zachowujemy się tak, a nie inaczej. 



INTELIGENCJA EMOCJONALNA

• zdolność rozumienia, wykorzystywania 
i zarządzania własnymi emocjami 
w pozytywny sposób w celu złagodzenia stresu, 

• skuteczna komunikacja, 

• empatia dla innych, 

• pokonywanie wyzwań 

• rozładowywanie konfliktów. 



Inteligencja emocjonalna jest powszechnie definiowana 

przez cztery główne cechy: 

• zarządzanie sobą

• samoświadomość

• świadomość społeczna 

• zarządzanie relacjami



Czy naszym życiem żądzą emocje?



Inteligencja emocjonalna wpływa na: 

• wyniki w szkole lub w pracy 

• zdrowie fizyczne

• zdrowie psychiczne

• relacje 

• inteligencja społeczna



Jak rozwijać inteligencję emocjonalną?

• prowadzenie dzienniczka emocji – portfolio w SEE THE 

GOOD,

• umiejętność odczytywania, w jaki sposób emocje 

oddziałują na ciało, 

• rozbudowywanie słownictwa – nazywanie emocji – karty 

SEE THE GOOD,



eTwinning - a edukacja emocjonalna

- Praca w grupie

- Komunikacja

- Tolerancja 

- Wypracowanie wspólnych rezultatów

- Współpraca

- Rozwiązywanie problemów
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