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OPIS DOBREJ PRAKTYKI 

OPIS DOBREJ PRAKTYKI 

(opis przesłanek, problemów, 

potrzeb, które zainspirowały 

realizację projektu, a także 

krótka charakterystyka 

podjętego działania) 

             W  roku szkolnym 2000/2001 w naszej szkole pozyskano 
nowe pomieszczenia z przeznaczeniem na świetlicę szkolną. 
Zainspirowało to wychowawców i ich uczniów do tworzenia 
zwyczajów i tradycji  świetlicy.  
            Należy dodać, że  uczniowie naszej szkoły w większości są 
dowożeni z przyległych miejscowości i przebywają w świetlicy przed 
rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu. Jednym ze zwyczajów, który 
jest kultywowany do chwili obecnej jest Ślubowanie Braci Świetlicowej. 
Przygotowania poprzedzające uroczystość sprzyjają budowaniu więzi i 
integracji grup świetlicowych, podnoszą poczucie własnej wartości u 
wychowanków, rozwijają zainteresowania artystyczne uczniów, 
kształtują nawyki kulturalnego zachowania oraz uczą 
odpowiedzialności za wykonywane zadania i pracy w grupie.  

REZULTATY/KORZYŚCI  

             Otaczająca ucznia rzeczywistość szkolna niesie wiele stresu i 
problemów w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi. Zachwiane relacje               
w rodzinie, brak czasu na bycie z własnym dzieckiem i spychanie 
obowiązków wychowawczych na szkołę – potęgują problemy 
emocjonalne, przyczyniając się do zachwiania poczucia bezpieczeństwa 
dziecka.  



             Dzięki pracy w zespole przygotowującym inscenizację można 
zmniejszyć lub nawet zlikwidować trudności występujące w relacjach 
interpersonalnych wychowanków. Każde z dzieci znajduje tu swoje 
miejsce. Daje to poczucie bezpieczeństwa, wzmacnia więzi  
emocjonalne i pozwala na próbę otwartego mówienia o sobie i swoich 
emocjach.  
              Wspólne realizowanie dużych przedsięwzięć kształtuje u 
wychowanków świetlicy postawę współodpowiedzialności za 
wizerunek społeczności świetlicowej, rozwija indywidualne 
zainteresowania i zdolności, ale przede wszystkim, sprzyja integracji 
grup o dużej rozpiętości wiekowej.  
Praca nad przygotowaniem uroczystości okazuje się znakomitym 
treningiem emocji, zachowań społecznych i intelektu  i przynosi 
doskonałe efekty wychowawcze: 

-  integracja grup świetlicowych, 

- relacje między wychowankami oparte są na zasadach 
współpracy,  

- zredukowały się bariery emocjonalne przed ujawnieniem 
własnych możliwości, umiejętności i motywacji twórczej, 

- wychowankowie mają możliwość realizowania swoich 
zainteresowań w samodzielnym działaniu, 

- uczą się odpowiedzialności za podjęte zadania, 

- nabywają umiejętności poszanowania pracy własnej i innych 
ludzi, 

- uczniowie zyskują poczucie własnej wartości, gdyż mają 
świadomość  swoich możliwości i predyspozycji twórczych, 

- nabywają umiejętności dokonywania autoprezentacji i 
prezentacji grupowych osiągnięć, 

- bardziej identyfikują się z grupą świetlicową,  

- zmniejsza się dystans między wychowawcą świetlicy a 
wychowankami, a ich wzajemne relacje oparte są na 
partnerstwie i wzajemnym szacunku, 

- zacieśniają się więzi między świetlicą i szkołą a rodzicami.  

 

PROBLEMY I PRZESZKODY  

W REALIZACJI 
Duża rotacja grup świetlicowych. 

RADY I WSKAZÓWKI - 

INSTYTUCJE/ORGANIZACJE 

WSPÓŁPRACUJĄCE w 

realizacji działania 

- 

ZAŁĄCZNIKI 

(dodatkowe materiały 

uzupełniające) 

 

 


